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 ةطوطخلاو ةعوطملا هخسن ةلباقم ىلع فرشأو

 ضايرلاب ةميرعلا ةيلكب ذاتسالا

 هثيداحأو هباوبآو هبتك مقر
 ثيدح لك ىف ابماقرأ ىلع هبنو « هفارطأ ىصقتساو
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 ابلضفو الملا تيقاوم بيس ١-
 وى 5 . ت

 | رمهيلع ةنقو « اتوم ( توقّوم اباتك نيني ولا لع تناك ةالصلا نإ ) : [ ٠١٠۴ ءاسنلا ] هوقو
 َرخأ زيزعلا دبع نب رع نأ باهش نبا نع كلام ىلع تأ : لاق ةَ نب هللا دبع ا 0

 هيلع لَّحدف « قارملاب وهو موب ةالصلا َرَحَأ ةبمش نب ةريغلا نأ ةربحأف رييألا نب ةورُ هيلع لحذف « امو ًالصلا
 ءال هلا وسر لصف « لصف ل رت ليربج نأ تل دق سبل ؟ ءريخُم اي اذه ام : لاق ئراصنألا دوعست وبأ

EE E0 2 يل ل و 6 8 س  

 م وی للا لوسر ىلصف یلص "من « وقال للا وسر ىلصف ىلص ٤ وطب هلا لوسر یاصف ىلص ع
 ماقأ وه ليريج نإ وأ « تمت ام عا : ةورُعل رع لاقف . ترس اذهب لاق مث « هي هللا لوسر ىلصف یلص
 هيبأ نع تد دوست ىلأ نب ”ريشب ناک تدك: ةر لاق ؟ ةالصلا تقولك هلا لوسرإ

 [ ٤۰۰۷ 2 ۳۲۲۱ : ىف ءاقرط ب هد ثيدحلا ]

 اهدعبو ةمدقم ةلمسبلا هيقيفرلو « ةلمسبلا هدعب و لمتسسلل اذك ( محرلا نحرلا هللا سب  ةالصلا تيقاوم باب )

 نكل ليصالل اذكو « ةلمسب الب نكل ةميركل اذكو « ىتاغصلا ةخسن ىف اذكو « ابلضفو ةالصلا تيقاوم باب »

 هلق . ناكملا وأ نامزلا نم لمفلل ددحلا ردقلا وهو تقولا نم لاعفم وهو تاقيم عمج « تيقاوملا د و . باب الب

 نيتلا نبأ لكشتساف ءاتقوم د ظفل اهضعب ىف طقسو ‹ تاياورلا رثكأ ىف عقو اذك( مهاع هتقو اتقوم اتوقوم اباتك)

 نأ نایب « اتقوم » هلوقب دارأ فنصملا نأ رهاظلاو . ه١ فيفختلا ةغللا ىف فورعملا : لاقو هتقو نم فاقلا ديدشت

 لاقو . ادودح هريغ نعو . اضورفم : لاق اتوقوم هلوق ىنعم ىف دهاجم نع ءاج دقف « تیقوتلا نم « ات وقوم » هلوق

 هللا دبع انثدح ) لق . هلجأ ىأ اذك مويل هتقو لاقي « تقوم وهف ةءاغو نيح هل لمج ءىث لك : ىهتنملا بحاص

 ( اموي ةالصلا رخأ ) هوَق . نويندم مهلك هلاجرو ٠ أطوملا ف ءىش لوأ ثيدحلا اذهو « ىنعقلا وه ( ةللسم نا

 نبا لاق < ائيش رصعلا رخأ ه هظفل و ةروكذملا ةالصلا نايب باهش نبا نع ثيللا قيرط نم قلخلا هدب ىف فئصملاو

 ىأيسو . ه١ كلذب ٌنيِفورعم هتيي لهأ ناك ناو هل ةداع ناك كلذ نأ ال ام اموي كلذ لمف هنأ هقاسس رهاظ : ربلا دبع

 نع رمعم نع قازرلا دبع ةباور فو ‹ قاغصلا ةخسن ىف اذكو « اهتقو نع ةالصلا عييض باب » ىف ابيرق كلذ ناي

 زي زعلا دبع نب رمع ثدج ةورع نأ مزح نب ركب ىب أ قيرط نم ىناربطلاو « رصعلا ىنعي « ةرم ةالصلا رخأ د بابش نبا

 لاق . ةيمأ ىنب ىنعي  ةالصلا هيف نورخؤي نامز كلذ ناكو  كلملا دبع نب ديل ولا نامز ىف ةنيدملا ريمأ ذئموي وهو -

 هديؤيو . ها سمشلا تبرغ ىح اهرخأ هنأ ال ‹ بحتسملا تقولا جرخ ىتح اهرخأ هنأ دارملا : يلا دبع نبا

 نبا نع يللا ديز نب ةماسأ نع بيبح ىبأ نب ديزي قيرط نم ىلارطلا هاور ام امأو . ةمدقتملا ثيللا ةياور قابس

 هلأ ىلع لومحف < اهلصي نأ لبق زرزعلا دبع نب ربع يممأف رصعلا ةالصل نذؤملا عد ر لاق ثيدحلا اذه ىف باهش



 يا ا ال ا ةالصلا تبقوم باتک - 4
 نب ءاجر نب مصاع نع ىعازوآلا ىورف » كلذ نع زيزعلا دبع نب رمع عمججر دقو 1 هيف لخد هنأ ال ءاسملا براق

 ةرشاعلا ةعاسلا ف رصعلاو ةئماثلا ةءاسلا ىف رهظلا ىلصب ناك هتفالخ ىف ىنعي  زيزعلا دبع نب رمع نأ هيبأ نع ةويح
 باش نبا نع حيرج نبا نع هتياوز ىف قازرلا دبع نيب ( اموي ةالصلا رخأ ةبعش نب ةريغملا نأ) هلو . لخدت نيح
 أطوملا ف (قارعلاب وهو ) هلق . « رصعلا ةالصب ةبعش نب ةريغملا ىسمأ , هظفلو « اضيأ رصعلا ةروكذملا ةالصلا نأ

 نم ةفوكلاو . ىنعقلا نع ةفيلخ ىبأ نع ليعامسالا هجرخأ اذكو « « ةفوكلاب وهو » كلام نع هريغو ىنمقلا ةياور
 يأ نب ةيواعم لبق نم اهلع اريمأ كاذ ذإ ةريغملا ناكو « قارعلاب ريبعتلا نم صخأ اهب ريبعتلاف « قارعلا ةلمج
 اذك ( سيل ) لوق . ريخأتلا ىأ ( اذه اه ) هلو . ىردبلا ورمع نب ةبقع ىأ ( دوعسم وبأ ) هلق . نايفس
 بئاغلا ةيطاخم فو « تسلأ » رضاحلا ةبطاخم ىف لامتسالا ف شكلا نكل « حيحص لامتسا وهو « ةياوزرلا
 نظلا ليبس ىلع كلذ نوكي نأ لمتحيو « كلذب ةريغملا لع ىلع هرهاظ لدي ضايع لاق ( تلع دق ) وق . « سيلأ »
 رد, ةوزغ ىف فنصملا دنع باهش نبا نع بيعش ةباور لوألا ديؤيو : تلق . ةريغملا ةبحصب هململ دوعسم ىنأ. نم

 ليريج نأ ) هلق . اعيمج جرج نباو رمعم نع قازرلا دبعل هوحنو « ماهفتسا ّةادأ ريغب « تملع دقل لاقف » ظفلب
 قمسإ نبا لاق « ءارسإلا ةليل ىهو ةالصلا اهيف تضرف ىتلا ةليللا ةحيبص ناك كلذ نأ ىزاغملا ىف قس نبا نيب ( لزت
 امل : هريغو ريبج نب عفان لاق : لاق جرج نبا نع » قازرلا دبع لاقو « ريبج نب عفان نع ملسم نب ةبتع یئدح د
 ىأ «ىلوألا» تيمس كلذلو « سمشلا تغاز نيح لزن ليربج الإ هعري مل هب ىرسأ ىتلا ةليللا نم يقلب ىنلا حبصأ
 ركذف « سانلاب لِي ىنلا ىلصو ليربج هب ىلصف  اوعمتجاف < ةمءاج ةالملا : هياصأب حيصف ىمأف « ربظلا ةالص
 « ليربج ناييب اهلبق عقو كلذ نأ قح لاو « ةرجملا دعب حقو ام] تاقوألا نايب نأ معز نم ىلع در هيفو « ثيدحلا
 دعب تناك هتالص نأ هرهاظ : ضايع لاق ( ےب هللا لوسر ىلصف ‹ ىلصف لزا ) هلۆق ٠ یب ىنلا نايبب اهدعبو
 ليدبج نأ ىلع « لصف ىلص » هلوق لمحيف « يلب ىنلا مأ ليربج نأ هريغ ىف صوصنملا نكل « ليربج ةالص غارف
 . واولا ىم ءافلا : ةريغ لاقو . ىوونلا مزج اذهب و . ه | هلعفب "مالي ىنلا هعبات ةالصلا نم !ءزج لمف الك ناك
 بيجأو . حملا قلطم هيضتقي ام ىلع ليربج ىلع ناكرألا ضعب ىف مدقتي ناك لِي ثلا نوكي نأ مزلي هنأب ضرتعاو
 ىسوم هركوف  ىلاعت هلوةك ةيببسلا ءافلا : ليقو « هنع ىخارتي كلذ لجال ناكف « نييبتلا حهو ةيئبحلا ةاعارمب
 نع قازرلا دبع ةياور ىفو «٠ همم تيلصف ىنمأف ليربج لزا » هريغو فنصملا دنع ثيللا ةياور نو ( هيلع ىضقف
 ماعد اماو ¢ ةمدقتملا ريبج نب عفان ةياور ديؤي اذهو ¢ هعم سانلا ىلصف ير هللا لوسر ىلصف ىلصف لزا » رمعم

 نمي ماهتثالا زاوج ىلع ثيدحلا اذه لدتساو « ذئنيح عرش نكي مل ناذآلا نال « ةعماج ةالشملا » هلوقب ةالصلا ىلإ
 لوح هناف ء هفلخ سانلا ةالصو ملي ىنلا فلخ هتالص ىف ركب ىبأ ةصق نع هب باجي امب هنع باحيو « هريغب متأي
 فلخ ضرقفملا ةالص زاوج ىلع اضيأ هب لدتساو . ةمامإلا باوبأ ىف هريرقت ىتأيس اك طقف اغلبم ناک هنآ ىلع

 لاتحاب ضايع بلجأو . هريغو ىبرعلا نبا هلاق . سنإلا هب فلكام لثمب نيفلكم اويل ةكئالملا نأ ةبج نم لفنتلا .
 ضرف ةلبل ةحيص تناك امن نم مدقت امب هبقعتو . ذثنيح أَي ىنلا ىلع ةبجاو تناك ةالصلا كلت نوكتت ال نأ
 : لاق . ةالصلا كلت دمب الإ بوجولا ققحتي لف « نايبلاب اقلعم ناك هيلع بوجولا نأ لاتحاب باجأو « ةالصلا
 ضرتفم ةالص ىبف اهغيلبقيب فلكم هنآل هيلع ةسبجاو ةالصلا كلت تناك لب الفنتم ناك ليربسج نأ لد ال اضيأو
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 اذك ‹ رخآ ضرفب ضرتفم فلخ ضرفب ضرتفم ةالص زوج نم هب قلعتي دق : ريثملا نا لاقو .ه ١ ضرتفم فاخ

 حتفب (ترمأ اذ ) هل . الثم رصملا فلخ رظلا ةروص ىف ال ةيضقملا فلخ الثم ةادؤملا ةروص ىف هل لسم وهو « لاق
 . هغيلبتب ترمأ ىذلا اذه ىأ مضلاب یورو « ةليل و موي لك هيلصت نأهب ترمأ ىذلا اذه ىنعملاو ؛ روهشملا ىلع ةانثملا

 فطعلاو ةفطاعلا ىه واولاو ماهفتسإلل ىهو ةزمحلا حتفب (ليدبج نإ وأ) هلق . مالا ةغيصب ( لعا) هلق . كل
 تقو نيقابللو « عملا ةغيصب ىلمتسالل اذك (ةالصلا توقو) هلو . حتفلا ذوحبو نإ ةزمه رسكبو ردقم ءىش ىلع
 .ىعبات وهو ‹ ليعف نزوب ةمجعم اهدعب ةدحوملا حتفب وه ( ريشب ناك كلذك) هلو . سنجلل وهو دارفالاب « ةالصلا

 نم ةعامج دنع عطقنم قايسلا اذه : ربلا دبع نبا لاق . هآرو الب ىنلا دبع ىف دلو هن وكل ةباحصلا ىف ركذ ليلج -
 روبجلا دنع رابتعالا نكل « ريشب ىنثدح لقي مل ةورعو « رمعل ةورع ةعجارم ترضح لقي مل باهش نبا نال ءايلعلا

 مل ذإ دانسالا لصتم سيل قيرطلا اذهب ثيدحلا نأ معا : ىنامركلا لاقو . ه١ خيصلاب ال ةسلاجماو ءاقللا توب

  «احالطصا اعطقنم ىمسي ال اذه : تلق . الإ هللا لوسر لاق : لاق الو < مب هلا لوسر تدهاش : دوعبسم وأ لقي

 نم غيلبتب هنع هغلب وأ كلي ىنلا نم كلذ عمس نوكي نأ لمتحاف <« ‹ ةصقلا كردي مل هنال فاحص !لسرم وه امنو

 تمعمس : ةورع لاقف » هظفلو « هلك لاكشإلا ليزت فنصملا دنع ثيللا ةءاور نأ ىلع . رخآ ىناحصك همم وأ هدهاش

 نبا قايس اذكو . كثيدحلا ركذف« لوقب هلي هللا لوسر تعم : لوقي ىلأ تعم : لوقي دوعسم ىنأ نب ريشب

 ةياور ىف عقو نكل ‹ سيلدنلا هيلع برج دق باهش نباو ٠ ةورع رم هل هعامسب حيرصنلا هيف سيلو < باہش
 ىرهزلا نع بيعش ةياور ىفو . هركذف « زيزعلا دبع نب رمع عم انك » لاق باهش نبا نع رمعم نع قازرلا دبع
 ةت أو ةجح هيف سيل لز ليربج نإ ةورع لوق : ىطرقلا لاق . ثيدحلا « زيزعلا دبع نب رمع ثدحي ةورع تعم“ »

 ليصافت نم هفرعي ناکام هركذو هپ هنأ هيلع موتی ام ةباغو : لاق . تاقوالا هل نيعي مل ذإ زيزملا دبع نب رمع ىلع

 اذه رهاظو : لاق « ةورع اي ثدحت ام لعا » هل لاق ثيح ةورع ىلع رمع راكننال ء دعب هيفو : لاق . تاقوالا

 لع هدنع نوكي ال نأ اهنم لع هدنع نكي مل هنوك نم مزلي ال : تلق . ليربج ةمامإ نم لع هدنع نكي مل هنأ راكنالا

 اذهلف « لعفلاب ليربج نييبتب هلصأ نأ فرعي نكي مل نكل ٠ رمتسملا لمعلا ةبج نم ةروكذملا تاقوالا ليصافتب

 نم هريغو ةريغملا لمع لمح اذكو , دحاولا تقولا ءازجأ نيب ةلضافم ال نأ ىر ناك هنأكو « هيف تبثتسا

 امأو . ملعأ هللاو هيلا عجر هنأ رهاظلاو « دوعسم ىبأل ةريغملا باوج ىلع تاياورلا نم ءىش ىف فقأ ملو « ةباحصلا
 قراف ىح ةمالعب ةالصلا معي ربع لزب ملف : لاق ةصقلا هذه ىف ىرهزلا نع رمعم نع هفنصم ىف قازرلا دبع هداز ام

 نب رمع لاز ام » لاق ىرهزلا نع ىعازوالا نع ديلولا قيرط نم هل « تيقاوملا باتك» ىف خبشلا وبأ.هاورو ء ايندلا

 تاعاس لسعج زيزعلا دبع نب رع نا د يك نإ ليعامج] قيرط نمو « تام ىح ةالصلا تيقاوم معتي زيزعلا دبع

 ربع نأ ىلع لدب هلكف « تام ىتح اهرخأ اف د ىرهزلا نع قمحإ نبا قيرط نم داز « سمشلا بورغ عم نيضقني
 ةصقلا هذه ىف درو : ( هيبت ) . روكذملا ثيدحلاب ةورع هثدح نأ دعب الإ طايتحا ريثك تاقوالا ىف طاتح نكي مل
 ةورع جاجتحا هيجوت حضويو « لاكشالا عفر ام كلذ فو « تاقوالل دوعسم ىبأ نایب ىرهزلا نع رخآ هجو نم

 ىلأ نب ديزي قيرط نم قاربطلاو ؛ بهو نبا قيرط نم هريسغو ةميزخ نبا هححصو « هريغو دواد وبأ ىورف «هب
 لوسر تيأرف : دوعسم وبأ لاق د هرخآ ىف دازو هدانساب ثيدحلا اذه ىرهرلا نغ ديز نب ةماسأ نع امهالك بيبح
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 ريسفتب درفت ديز نب ةماسأ نأ دواد وبأ ركذو . هيد حلا ركذف < سمشلا لوزت نيح ربظلا لصي عيالك هللا

 قوزرم أ نب بيبحو ةورع نب ماشه هاور اذكو : لاق . كلذ او ذب مل ىرهزلا باحصأ نأو « هيف تاقوألا

 ثراملا ابجرخأ بيبح ةياورو « هننس ىف روصنم نب دعس اهجرخأ ماشه ةياورو . ه١ اريسفتاركذي مل ةورع نع

 ايف كلذو « ليربج لمف نم نايبلا نأ ابيلع ديزيو ةماسأ ةياور دضعي ام تدجو دقو . هدنسم ىف ةماسأ ىنأ نبا

 ىراصنالا ديعس نب ىح قيرط نم « ىربكلا نتسلا » ىف قهبلاو « زيزعلا دبع نب رمع دنمم » ىف ىدنغابلا هاور
 نع ركب ىبأ نع ىخآ هجو نم ىتاربطلا ہاور نکلا « اعطقنم هركذف « دوعسم ىنأ نع هغلب هنأ مزح نب ركب ىبأ نع

 ‹ اراصتخا هعبات نمو كلام ةءاود ىف نأو ءالصأ هل نأ حضوو 2 ةورع ىلإ كثردحلا عجرف 2 ةورع

 ةلاحخلاو فصوت الف ةروكذملا ةدايزلا ىنني ام هعبات نمو كلام ةياور ىف سيلو « ربلا دبع نبا مزج كلذبو
 « ةئسلا فلاخم ام ميلع مراكنإو « ءارمآلا ىلع ءابلملا لوخد : دئاوذلا نم ثيدحلا ىفو . ذوذشلاب هذه

 هيفو . زيزعلا دبع نب رم ةليضف هيفو . ةئسلا ىلإ عزانتلا دنع عوجرلاو ٠ عماسلا |هبرغتسيو امف ملاعلا تابثتساو
 ةجحلا نأ ىلع هريغو لاطب نبا هب لدتساو . تبألا دحاولا ربخ لوبقو . لضافلا تقولا ىف ةالصلاب ةردابملا ةليضق

 « هيلا عجرف هب هثدح نم ركذي ثيدحلا لسرأ نأ امل هل ربع ماوفتسا نع باجأ ةورع نال عطقنملا نود لصتملاب
 عمس دق نم هتعمس دق لب : هل لاق ةورع نأكف . تبث ريغ نع كغلب هلعلف « لوقت ام لمأت : هل لاق ربع نأكف

 ةقثلا لسرمب جاجتحالا زاوج ىلع ضايع هب لدتساو . قب ىنلا نم هعمس دق بحاصلاو « لپ هللا لوسر بحاص

 رهاظو لاق اذک . السم هب ضرب مل هن وكل ال هيف هتبثتل رمع هعجار امن ]و : لاق رمع ىلع جتحا نيح ةورع عينصك

 نأ ىف دراولا ثيدحلا فعض ىلع ليلد ثيدحلا اذه ىف : اضيأ لاطب نبا لاقو . لاطب نبا لاق امل دهشي قايسلا

 ىف هتالص ربع ىلع ةورع ركتي مل احيحص ناك ول هنأل : لاق « ةالص لكل نيفلتنع نيتقول نیمو ىف لِ ىنلاب مآ ليربج

 « نيذه نيب ام تقولا » لاقو تقولا رخآ ىف ىناثلا مويلا ىف یلص دق ليربج نأ عم « لیریج ةالصب اجتع تقولا رخآ

 تقو نع ال , هيلثم ءىثلا لظ ريصم وهو رايتخالا تقو نع تجرخ تناك رمع ةالص نوكت نأ لاتحاب بيجأو

 ام ةفلاخم ركنأ ةورع نوكي وأ . ثيدحلا فعض هئم مزي الو « ةورع راكنإ هجتيف « سمشلا بيغم وهو زاوجلا

 هنم مزاي الف « زاوجلا نايبل ىه امن] كلذ دعب ةالصلا نأ ىآرو تقولا لوأ ىف ةالصلا وهو هت ىنلا هيلع بظاو

 ةالصلا ىلصيل لجرلا نإ » لاق السرم بيبح نب قلط قيرط نم روصنم نب ديعس ىور دقو . اضيأ ثيدحلا فعض
 جاجتحا كلذ ديؤيو « هلوق نم رع نبا نع اضيأ هاورو « هلامو هلهأ نم هل ريخ اهتقو نم هتاف املو « هتتافنامو

 ؛ ابيسب راكنالا عقو ىلا ةالصلا ىهو « اهترجح ىف سمشلاو رصعلا ىلصي ناك لب هنوكى ةشئاع ثيدحب ةورع

 رصعلا ةالص ىلع هتبظاومب رعشي ةشئاع ثيدح نال ؛ دوعسم ىلأ ثيدح دعب ةشئاع ثيدحل هركذ ةبسانم رهظ” كلذو

 ليربج ملعتب ناكتاقوآلا نایب لصأ ناب رعشي دوعسم نأ ثيدحو « تقولا لوأ ىف

 لبق امج رجح ىف سشلاو رصملا ىّلُي ناك ةو هللا لوسر نأ ةشئاع ىنتثدح دقلو : ةورع لاق - ۲

 ش ا نأ

 [ ۳۱۷۰۳ ۰٤٦ ١ هيه , ہ4٤ : ىف ةفارطأ ع ثيدحلا ]



 ۷ أ )¥o ¥ ثيدحلا

 : تلق . ىراخبلا نم قيلعت وأ باهش نبا لوقم امإ وه : ىنامركلا لاق ( ةشئاع ىنتثدح دقلو ةورع لاق ) هلق

 نبا نع ادنسم هركذ دقف « ابيرق « رصعلا تقو باب » ىف رهظيس اک عقاولل رياغم  هدعب ىلع  ىناثلا لاهتحالا
 ىلاعت هللا ءاش نإ كانه هدئاوف ىلع مالكلا ركذنسو « قيلعتب سيلو هلوةم وهف « ةشئاع نع ةورع نع بابش

 [ 51 مورا ] ( نيكرشملا نم اونوكست الو ةالصلا اوميقأو هوقككاو هيلإ نيينم ) باپ - ۲

 لاق ساب نا نع ةرمج یبا نع - دابع اا لا دیس ن ةبتف اسرع ماج

 ريمثلا ىف الإ كيل لم الو « هيَ ني علا اذه ني نإ : اوا يَ للا لوسر ىلع سلا دبع و می »

 نامإلا : عيدأ نع کا اهنأو ٤ عبرأب 1 مآ : لاقف ..انءارو نم هيلإ وعدنو كنم ةذخأت ء ىشب اترو « ماركا

 اود نأ « ة اك "لا هاتيإو « ةالصلا /ماقإو هللا لوسر ىف و هلا الإ ةلإ ال نأ ةداهسش مل ارق مث هلا

 [ هفارطأو ه۴ ثيدحلا رظقا ] « تاو« لاو «مسفاو «ءابدلا نع ىبنأو . ميغ ام سم لإ
 بينملاو . ةفاضالاب « ىلاعت هلوق باب » هريغلو ٠ باب نيونتب رذ ىبأ دنع اذك ( هيلا نيبينم باب ) هل

 « ابموهفم هيضتقي امل ةالصلا كرات ريفكتت ىرإ نم هب لدتسا ام ةيآلا هذهو . عوجرلا ىهو ةبانالا نم ٠ بئاتلا

 راص كرتلا ىف مهقفاو نم نأ ال « مهب هبشتلا نع ىبناا دروف نيكرشملا لاعفأ نم ةالصلا كرت نأ دارملا نأب بيجأو

 ىن نارتقا ةيآلا ىف نأ سيقلا دبع دفو ثيدحل اهتبسانمو .. ةالصلا لضف ىف نآرقلا ىف درو ام مظعأ نم ىهو . اكرشم
 باتكى فوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو « اهتماقاب ديحوتلا تابثا نارتسقا ثيدحلا فو « ةالصلا ةماقاب كرشلا
 نم وهو « هريغل واولا تطقسو « رذىبال اذك « دابع نبا وهو دابع انثدح » ةياورلا هذه ىف هلوقو . نامالا
 بصنلاب وه < ىحلا اذه اإ » هلوقو . ةرفص ىنأ نب بابملا نب بيبح هدج مساو  هيبأ ما هما قفاو

 لعأ هللاو . صاصتخالا لع

 قالصلا مراقإ ىلع ةميبلا س - 0 ٣
 نب ريرج نع سيق انك دح لاق ”ليعامسإ انثدح لاق ی انت دح لاق ینا نب د تشرح س

 را لكل حصنلاو «قاك ها ءاتيإو « ةالصلا ماقإ ىلع رب هللا لوسر تمباب : لاق هللا دبع .
 ١ [ هفارطأو ه۷ ثيدحلا رظغا ]
 ناكو « مالسالا ىلع ةعيابملا ةعيبلاب دارملاو « < ةماقا , ةعرك ةياور ىفو ( ةالصلا ماقإ ىلع ةعيبلا باب ) هلق

 تادابعلا سأر اہنال ةاكرلا ءادأ مث « ةيندبلا تادابعلا سأر اهنال ةالصلا ةماقإ ديحوتلا دعب طرتشي ام لوأ ل ىنلا

 مهميلعت ىلإ هدشراف هموق ديس ناك هلال ةحيصنلا ىلع اريرج عيابف « سمأ هيلا مهتجاح ام موق لك لعب مث « ةيلاملا
 رافك نم مهبلي نم عم ةبراع ل هأ اوناك مهن وكل سلا ءادأ ىلع سيقلا دبع دفو عبابو ٤ مه ةحيصنلاب هرمأب

 وه اضيأ دانسالا ىف <« حن » و .ناميإلا باتك رخآ ىف فوتسم اضيأ ريرج ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو ؛ رضم
 . ”مزاح ىبأ نبا وه سيقو «دلاخ ىنأ نبا وه ليعامسا و « ناطقلا



 ةالصلا تبقاوم باتكك- و 00 ۸ 0 ٠

 ةراثك ةالصلا باپ - }

 واج انک ھ لاق دف ذح سمس لاق ”قيقش ین دح لاق شعألا نع ع انن دح لاق د دسم اشو همه
 هيلع كن : لاق . لاق ا < انأ : تلق ؟ ةنتفلا ىف مل هلا لوسر لوق ظفحب کیأ : لاقف هنع هللا یضر رع دنع
 مألاو ةقادصلاو ”موصلاو ٌةالصلا اهرفكت هراجو هدلوو ِهلامَو هلهأ ىف ٍلجرلا ةنتفر : تلق . ءىِرَط  اهيلع وأ -

 هی ای را اهنم كيلع سيل : لاق . رحبلا جوي اك ج وت ىتلا ةنتفلا نكلو « ديرأ اذه سيل : لاق . "ىعنلاو
 . اديأ قلغي ال نذإ : لاق . رسكي : لاق ؟ حف مأ ركي أ : لاق . اقلغم باب امتي” و كتي نإ « َنينمؤملا م روصو ٠ 0 هدم ءو 41 م رے ت سل ت ٠

 نأ انف . طيلاغألاب سيل ثيدحم هتف دح ىف ! . ةليلا دما نود نأ اك. من : لاق ؟ بابلا "لمت رع ناك أ : اتق

 « رع بابا : لاق « هلأسف اًثورسشم ان مف « ةفيّذُح لأست

 [ ۷۰۹۱ هزت ۲ ۱۸۹۰ 2 ۱٤۳١ : ىف هفآرطأ ۲١ ثيدحلا ]

 وه ( ىح انثدح ) هلق . « ةالصلا ريفكت باب » ىلمتسللو ‹ رثكالل اذك ( ةرافك ةالصلا باب ) هلق
 ( ةنتفلا ىف ) هلو ٠ «ةفيذح ىنثدح » ىلمتسلل ( ةفيذح تعم ) هلق . لئاو وبأ ةملس نبا وه قيقشو « ناطقلا
 ىنممو . ةصوصخم ةنتف نعالإ لأسي مل هنأ نيبت ذإ . صاخلا ةدارإو ماعلا ظفللا قالط] زاوج ىلع ليلد هيف
 « رفكلا ىلع قلطتو . ءوس نع ناحتمالا هفشكي رمأ لك ىف تلممتسا مث « ناحتمالاو رابتخالا لصآلا ىف ةنتفلا
 ءىثلا ىلإ ليملاو حيبقلا ىلإ نسحلا نم لوحتلاو لاتقلاو باذعلاو ةيلبلاو ةحيضفلا ىلعو < دبعبلا ليوأتلا ىف ولغلاو

 انأ ىأ ( هلاق اك ان ) هلق . ( ةنتف ريخلاو رشلاب ولبن و ١ ىلاعت هلوقك رشلاو ريخلا ف نوکتو ‹ هب بايالاو
 . هلق ام لثم لوقأ ىأ « ةيلثملا اه دارب نأ لمحو . ىلع ىنعم ىه وأ ديك أتلل ةدئاز فاكلاو « هلاق ام ظفحأ

 بابلا ) هلوقو .اضيأ قيقش لوقم وهو ‹ انفخ ىأ ( انبهف ) هلوقو . ةطولغأ عمج ( طيلاغالا )و . ةفيذح لوقم
 نامز نيبو كنامز نيب ىأ اهني و كئيب هلوقب دارملا نآل ( اباب ةنتفلا نيبو هنيب نا ) كلذ لبق هلوق رياغي ال ( رع

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةوبنلا تامالع ىف ثيدحلا اذه دئاوف ةيقب ىلع مالكلا ىتأيسو , كتايح دوجو ةنتفلا

 نا نع ئىدا ناثع ىبأ نع ءویتلا ناياش نع عت "نب دير انثادح لاق ةبيَتَك اشو - ه5

 كو راهلا قرط ةالصلا نأ ) هلا لزنأذ « هربخأف شر ىبلا أف « لبق قارما نم باص الجر 2 » دوعسم

 « مهلك قم ميج : لاق ؟ اذه يل «هللا لوسر اي : لُجرلا لاقف ( تائّيسلا نهب تانسحلا نإ « ليلا نم
 [ ٤4۷ ىف هفرط  ه١9 ثيدحلا

 فقأ مو ؛ هريغ ليقو ىذمرتلا اور ٠ ىراصنالا ةلمهملاو هيناتحتلا حتفب رسيا وبأ وه ( الجر نا ) هلق
 ىف ةغلابم هيف ( مهلك مأ عبجج ) هلق . راصن الا نم اهنأ ثيداحآلا ضعب ىف ءاج نكل و « ةروكذملا ةأرملا معا ىلع

 ةروس ريسفت رخآ ىف ثيدحلا اذه دئاوف ةيقب ىلع مالكلا ىفأيسو « لمتسملا ةباور نم < مهلك ١ طقسو ديكأتلا .



 2. هاب - ٠۲۹ ثيدحلا

 , رئاغصلاو رئابكلا ةرفكم ريخلا لاعفأ نأ ىلع هلبق ىذلا رهاظو هرهاظب ةّمجرملا جتحاو . ىلاعت هللا ءاش نإ دوه
 ىلاعت هللا ءاش نإ كانه هطسب أيس اك ديقملا ىلع قلطملا لمح المع رئاذصلا ىلع ةنسلا لهأ روهمج هلمحو

 ْ اينلوا الملا لسن يي اي حاف
 : لاق ىنثريخأ رارنتلا نب ديلَلا : لاق عش اند لاق كلا دبع نب ”ماشه ديلا وبأ (نشرم - ۷

 : قلك ّىبلا تلأس » : لاق لا دبع راد ىلإ َراشأو - رادلا هذه بحاص انئدح : لوقي بيلا ورع ابأ تصمت
 : لاق "ىأ "مث : لاق . نيدلاولا بر من : لاق ؟ أ مث : لاق . اهتقَو ىلع ةالصلا : لاق ؟ ولا ىلإ بح للا أ

 « ىنداز هتد سا وو 06 ا : لاق . هللا ليبس ىف داهجلا

 ] 0 204 € WAY : ىف هفارطأ _ ٠۴۷ ثيدحلا |
 ؛ ةاورلا رثك أو ةبعش ةباور ىهو « اهتقو ىلع د ظفلب هدروأو « مجرت اذك ( اهتقول ةالصاا لضف باب ) هلق

 رازيعلا نب ديلولا لاق ) هلم | . نيظفللاب لسم هجرخأ اذدكو « ةمجرتلا ظفلب رخآ هجو نم ديحرنلا ىف هجرخأ معن
 نب كلام ءاورو « امهم ةبعش هاور اذك ( رادلا هذه بحاص انئدح ) ےل . ريخأتلاو ميدقتلا ىلع وه ( ىف ريخأ
 ىئاسنلا هاور اذكو « هللا دبع مساب احرصف ديل ولا نع ديحوتلا ىف ىنابيشلا قحس] وأو داهجلا ف فنصملا دنع لوغم
 . هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع ىلأ قيرط نم دمحأو ابيكا ورمع ىلأ نع ىعخنلا ةي واعم ىن أ قيرط نم

 لمعلا ىأ ) هلق . دوعسم نبا وه هللا دبعو « حرصتلا نع ةمهفملا ةراشالاب ءافتكالا هيف ( هديب راشأو ) هلق
 لوتسملا وه ظفللا اذه ناك ناف « ةاورلا ردك ال اذكو «لضفأ لمعلا ىأ » لوغم نب كلام ةياور ىف ( هللا ىلإ خا
 هنأي ةيوجألا هيف تفاتخا ام هريغو ثيدحلا اذه نع ءاملعلا هب باجأ ام لصحمو . هنع موزام بابلا ثيدح ظفلف هب
 «ةبغر هيف مهل ام وأ « هيلا نوجاتحي امب موق لكملعأ نأب نيلئاسلا لا وحأ فالتخال فلتخا باوجلا نأ لامعالا لضفأ
 « هريغ ىف هنم لضفأ تقولا كلذ ىف لمعلا نوكي نأب تاقوألا فالتخاب فالتخالا ناك وأ « مهب قئال وه ام وأ
 ترفاضت دقو « اهئادأ نكمملاو ام مايقلا ىلإ ةليسولا هنآل لامعألا لضفأ مالسالا ءادتبا ىف داجلا ناك دقق
 نأ وأ « لضفأ ةقدصلا نوكت رطضملا ةاساوم تقو ىنف كلذ عسمو ‹ ةقدصلا نم لضفأ ةالصلا نأ ىلع صوصنلا
 لاقو . ةدارم ىهو نم تفذخ لامعألا لضفأ نم دارملا وأ « قلطملا لضفلا اهب دارملا لب اباب لع تسيل « لضفأ د
 لاسعأ نم هلال نام إلا نع زارتحالا كلذب دارأو « ةيندبلا ىلع ةلومم ثيدحلا اذه ىف لامعألا : ديعلا قيقد نبا
 : هريغ لاقو . ثيدحلا < هللا ناميإ لامعألا لضفأ » ةريره ىلأ ثبدح نيبو هئيب ذئنيح ضراعت الف « بواقلا
 ىلع ةالملا ) هلو ٠ هيلع امدقم امهرب نوكيف نيدلاولا نذإ ىلع فقوتي هنآآل  نيع ضرفب سيل ام انه داهجلاب دارملا
 نوكت نأ امف طرش امن هنأل امف ىخارتلا نم لضفأ امتاقوأ لوأ ىف ةالصلا ىلإ رادبلا نأ هيف لاطب نبا لاق ( اهتقو
 : ديعلا قيقد نأ لاق « رظن روكذملا ظفللا نم كلذ ذخأ ىفو : تلق . بحتسملا اهتقول تميقأ اذإ لامعألا بحأ
 نأب بقعنو . ءاضق تعقو اذإ امع زارتحالا هب دوصقملا نأكو <« ارخآ الو الوأ ىضتقي ام ظفللا اذه ىف سيل

 رخآ !مءاقيإ نع زارتحالا دارملا نوكف بابحتسالا ىف ةكراشملا ىضتقي « بحأ » ظفلو « مرح اهتقو نع اهجارخ]
 تناك اهنقو ىف ةالصلا تعقو ناف لامعألا نم اهريغو ةالصلا ىلإ ةبسنلاب ىه امنإ ةكراشملا نأب بيجأو . تقولا

 ىرابلا جه ٭ :؟ جامع - م



 ةالصلا تیقاوم بابك - ٠١٠ ٩

 ناف ىسانلاو مئانلاك روذعم نم اهتقو جراخ تعقو اذإ اع زارتحالا عقوف « لامعألا نم اهريغ نم هللا ىلإ بحأ

 ىف ابعاقيإ] نکل « ابوبح هنوكعم لامعألا لضفأ هنوكب فصوب الو ميرحتلاب فصوب ال اهقو نع امل امبجارخإ

 ل ا ل ا ( هنت ) . بحأ تقولا

 نم قهيبلاو ىنطقرادلاو مك اجلا هجرخأ « اهتقو لوأ ىف ةالصلا.د د لاقف لسم لاجر نم قودص خيش وهو صفح نبا

 مويلا » ف ىرمعملا ىلع نب نسحلا هاورو : تلق . هظفح ريغ و رك هنآل « هظفح هبسحأ ام : ىنطقرادلا لاق « هقيرط

 هاور دقف « ىرمعملا هب درفت : ىنطقرادلا لاق ٠ كلذكة بعش نع ردنغ نع ىنثملا نب دمع ىسوم ىفأ نع « ةليللاو

 اذكهو « ةعاجلا ةياوركىسوم ىبأ نع لماحملا نع ىنطقرادلا هجرخأ مث « اهتقو ىلع د ظفلب هنع یسوم ىبأ باحصأ

 حرش » ىف ىوونلا قلطأ دقو « هظفح نم ثدح ناك هنآل هيف مو ىرمعملا نأ رهاظلاو « هنع ردنغ باحصأ هاور

 مكاحلاو هحيحص ىف ةميزخ نبا اهجرخأ ىرخأ قيرط ال نكل « ه | ةفيعض ءاهتقو لوأ فو ةياور نأ « بذبملا

 نب كلام نع فورعملاو ‹ كلذب ناثع درفتو « ديلولا نع لوغم نب كلام نع رمع نب ناثع قيرط نم امهريغو

 نأ نكميو « دحاو ىنعملا نأ نظ كاذك اهاور نم نأكو « هريغو فنصملا هجرخأ اذاك « ةعاملا ةباورك لوغم

 هلوق : هريغو ىطرقلا لاق « هلوأ نيعتيف تقولا عيمج ىلع ءالعتسالا ىضتقت األ « ىلع » ةظفل نم هذخأ نوكي
 هلوقك ءادتبالل ليقو « نيتدع تالبقتسم ىأ € ن نهتدعل نهوقلطف ) ىلاعت هلوق لثم لابقتسالل ماللا « اتقول »

 ام هيفف ماللا ىنمب ىلع لبق ٠ اهتقو ىلع » هلوقو « اهتقو ىف ىأ ىف ىنعمب ليقو ( سمشلا كولدل ةالصلا مقأ إل ىلاعت
 : لبق ( ىأ مث ) هلق . هيف ءادألا عقيل تقولا لوخد ققحت هتدئافو « تقولا لع ءالعتسالا ةدادإل ليقو « مدقت

 ا ا « مالكلا ىف هيلع فوقوم ريغ هلال نونم ريغ هنأ باوصلا

 نع ىزوجلا نبا یکحو . ابك افلا 46 دعب اع قوب مث ةقيطل ةففو هياع فارق + الع هدب ا كلضوو هيرش

 ٠ اظفل فوذحم هيلا فاضملاو اريدقت فاضم هنأب بقعلو < فاضم ريغ برعم هنآل هئبونتب مزجلا باشخلا نا

 اذإ ىنبن اهنكل و برعت اهنأ ىلع هءوبيس صن دقو . نيونت الب هيلع فةوف ؟ بع لمعلا ىأ مث : ريدقتلاو

 « مث ةدايزب «نيدلاولا رب مث لاق » لمتسلل و « رثكالل اذك ( نيدلاولا رب لاق ) هلق . جاجرلا هلكدتساو : تفيضأ

 ثيح ةنييع نبا ريسفت نم هذخأ هنأكو ( كيدلاولو ىل ركشا نأ إل ىلاعت هلوقل قفاوم ثيدحلا اذه : مهضعب لاق

 لوقم وه ( نهب ىنثدح) هلق امم ركش دقف اهيةع هءدلاول اعد نمو « هلل ركش دقف سلا تاولصلا لص نم : لاق

 ( هتدرىسا ولو ) هلق ٠ باوجلا عمسو لاؤسلا رشاب هنأ نم مدقت الدكان رق هلو رسوب هللا دبع

 « اهيلا جاتحلا لئاسملا قاطم نم ديري نأ لمتحو « لامعألا لضفأ بتارم وهو عونلا اذه نم ديرب نأ لمع

 سعشتسا هتاکف « یندارا هتدرتسا ولو إب هللا لوسر ىنع تکسف د ديلولا نع یدومسملا قيرط نم ىذمرتلا دازو

 ١ , ثيدحلا قو. مأسي الثل هيلع ةقفش يأ « هيلع ءاعرإ الإ هديزتسأ نأ تكرت اف , » مل ةباور ىف ام هديؤيو « ةقشم هنم

 .« دحاو تقو ىف ىتش لئاسم نع لالا هيفو . ضعب ىلع اهضعب لضفي ربلا لامعأ نأو ٠ نيدلا ولا ميظمت لضف

 . .ةقفشلاو لو ىنلا مظعل نم ةباحصلا هيلع ناكامو « هلالم ةيشخ هيلع راثك إلا نع فقوتلاو < ملاءلاب قفرلاو

 تناك اذإ حيرصتلا .ةلزنم لزنتت ةراشإلا نأ هيفو . هيلع قش ولو نيدشرتسملا داشرإ نم هيلع وه ناك امو « هيلع

 نآل . ندبلا لاعأ عيج لع دابجلا ميدقت رظنلا هيضتقي ىذلا : ةزمزب نبا لاق « هريغ نع هل ةزيم هيلا راشملل ةئيعم



 ۱١ ۲۸ د هاب فدعا

 مزال سأ نيدلاولا رب ىلع ةظفاحلاو اهتاقوأ ىف امتادآو تاواصلا ىلع ةظفاحملا ىلع ربصلا نأ الإ « سفنلا لذي هيف

 لعأ هللاو . نوةيدصلا الإ هيف هللا رمأ ةبقارم ىلع ربصي ال ماد رركتم

 ةرافك سجنا تاواصلا صاب - "|

 مهاربإ نب دمع نع ديزي نع .ىدرواردلا مزاح ىبأ "نبا یت ادح لاق ةزمت نب مها ربا انو - ۸
 كدخأ باي ارن نأ ول مايأرأ » لوقي قلك هللا لوسر ممت هنأ ةريره ىلأ نع نحر دبع نب املس ىلأ نع

 لم كلذذ : لاق . افقيش هنر نم قبب ال : اولاق ؟ رد نم یب كلذ لوقت ام اسخن موب لك هيف ليتني
 « اياطلتا هب هلا 0 سنا تاولصلا

 ةمجرتلا نم صخأ ىهو « تاياورلا رثك أ ىف تبث اذك ( ةرافك سخا تاولصلا ) نيونتلاب ( باب ) هلق
 دعب ىببمشكلا دازو « هعبت نمو لاطب نبا ىثم هيلعو « تاياورلأ ضعب نم ةمجرتلا تطقسو . اهلبق ىلا ىلع ةقباسلا

 ىمسي اههنم لك ( یدرواردلاو مزاح ىبأ نبا ) مل . « اهريغو ةعامجا ىف نبتقول نهالص اذا » اياطخلل ةرافك هلوق

 داملا نب ةماسأ یا نبا ىأ ( هللا دبع نب ديزي نع ) هل . دانسالا لاجر ةيقب !ذكو « نایندم امهو ‹ زيزعلا دبع

 ثيللا قيرط نم اضيأ لسم هجرخأو . هقيرط نم الإ دانسإلا اذهب ثيدحلا اذه رأ لو « ريغص ىعبات وهو « يللا

 ف قبلا هجرخأ ةريره ىبأ نع حلاص ىبأ نع شمعألا قيرط نم ىور معن . هنع امهالكر ضم نب رکبو دعس نبا

 « رباج نع نايفس ىلأ نع هنع هوور اإ شمعألا بامصأ نآل ذاش هنكل « هنع ديبع نب د قيرط نم بعشلا

 نم وهو « لامعألا ثيدح ىوار یمیتلا وه ( مهارإإ نب دمج نع ) هلو ٠ هجولا اذه نم اضيأ لسم دنع وهو

 ىأ « رابختسالاب قلعتم ريرقت مابفتسا وه ( متيأأ ) هلق . قسن ىلع نويعبات ةثالث دانسالا نف « اضيأ نيمباتلا
 هنكل « باح نأو لعفلا ىلع لخدي نأ ىضتقي « ول ١ ظفل : ىيطلا لاق ( ارن نأ ول ) هِلِوَق . قبي له ىنوربخأ
 امنوكسو ءاحلا حتفب ربلاو ء اذك قب امل اذك هتفص رهن تبث ول ريدقتلاو ءاريرقتو اديك أت هعضوم ماهفتسالا عضو

 ةدمتعملا خسنلا ىف اذك ( لوقت ام ) هلق . هئوض ةعسل راهنلا ىمس كاذكو , هتعسل كلذب ىم « ىداولا ىنج نيب.ام

 قذوجلاو ىليعامسإلل .اذكو لسم ىلع جرختسملا ىف يعن ىبالو ؟ عماسلا اهيأ اي لوقت ام ىنعملاو « بطاخلا دارفأب
 لوقلا لعف ءارج] ىلع دهاش هيف : كلام نبا لاق ء لاستغالا ىلإ كلذ ىف ةراشالاو < عملا ةغيصب « نولوقت ام د

 ىلع هلوأ مضب ( قبي ) هلو . ماهفتساب الصتم بطاخملا ىلإ ادنسم اعراضم نوكي نأ هطرشو « .نظلا لعف ىرجم
 ىف لصحت ىلا راغصلا بحلا ىلع نردلا قلطي دقو «خسولا نردلاو « ايش » لسم داذ ( هنرد نم ) هلق .. ةيلعافلا

 . ةيلوعفملا ىلع بوصنم (ائيش)و ء اضيأ هلوأ مضب ( قبب ال اولاق ) هل ٠ كلذ ىف ثحبلا أبو « داسجالا ضعب '

 كلذ ررقت اذإ ىأ « فوذحم ءىش باوج « كلذف » هلوق ىف ءافلاو « عفرلاب «ءیش هو هلوأ حتفب « قبي ال » ملسلو

 ثيدحلا اذه ىف : ىيطلا لاق . سوسحناك لوقعملا لعجو « ديكأتلا ليثقلا ةدئافو . خلا تاولصلا لثم وبف مدند
 ليثقلا هجو : ىبرعلا نبا لاقو . اديك أت ظفللا اوداعأ لب ال ىلع باوجلا ىف اورصتتقي مل منال بونذلا قن ىف ةغلابم

 راذقأ نع ديعلا ربطت :تاولصلا كلذكعف ريثكلا ءاملا هربطيو هب ايث و هندب ىف ةسوسحلا راذفآلاب سندي اک ءرملا نأ



 ةالصلا تقاوم باك و ۱۲

 ةريغصلا نم معأ وه ام تيدا ىف اياطخلاب دارملا نأ ءرهاظو . ىهتنا . هتطقسأ الإ اينذ هل قبن ال ىح بونذلا

 نردلاو نردلاب اياطخلا هيش هنآل , ةصاخ رئاغصلا دارملا نأ ثيدحلا نم ذخؤي : لاطب نبا لاق نكل « ةريبكلاو

 « بحلا ثيدحلا ىف نردلاب دارملا نأ ىلع ىبم وهو . ىبتتا تاجا “ر لاو حورقلا نم هنم ربك أ وه ام ىلإ ةبسنلاب ريغص
 ىردخلا ديعس بأ ثيدح نم ءاج دقو . فظنتلاو لاستغالا هبساني ىذلا وه هلال « خسولا هب دارملا نأ رهاظلاو

 ديعس ابأ عمس هنأ راسي نب ءاطع قيرط نم هب سأب ال داتساب ىناربطلاو رازبلا هجرخأ ابف وهو ‹ كاذب حرصا

 ةسمخ هلمتعمو هلزنم نيبو « لمتعم هل ناك الجر نأ ول تيأرأ » لوق لر هللا لوسر عم هنأ ثدحي ىردخلا

 اذحلو « ثيدحلا «هنم لست رهنب رم املكسف « قرع وأ خو هباصأف هللا ءاش ام لمع هلمتعم ىلإ قلطنا اذاف ؛ رابتأ

 مس ىور نکل ‹ لكشم وهو ٠ بونذلا عيج ريفكشب لقتست سخا تاولصاا نأ ثيدحلا رهاظ : ىطرقلا لاق

 اذه ىلعف « رئابكلا تبنتجا ام اهنيب امل ةرافك س خلا تاولصلا » اعوفرم ةريزره ىنأ نع هيبأ نع ءالعلا ثيدح هلبق
 لاكشإ ءالعلا ثيدح ىلع هجوتي : « ماكحالا حرش » ىف ةزيزب نبا لاق : ( ةدئاف ) . هريغ ىف قلطأ ٠١ لمح ديقملا

 هرفكت ىذلا اف كلذك ناك اذإو « رئابكلا بانتجاب ةرفكم نآرقلا صنب رئاغصلا نأ كلذو « هنم صلختلا بعصي

 نا ) هللا دارم نآل ؛ دراو ريغ لاؤدلا ناب ىنيقلبلا مامالا انخيش هنع باجأ دقو . ىهتا ؟ سخلا تاولملا
 ىف ىذلاو ‹ توملا ىلإ فيلكتلا وأ نامالا تقو نم ةلاحلا هذه ىلع ةافاوملا هانعمو < رمعلا عيمج ىف ىأ ( اوبنتجت

 ضراعت ال اذه ىلعف «مويلا كلذ ىف رئابكلا تبنتجا اذإ  اهموب ىف ىأ  اهننب ام رفکت سخلا تاولصلا نأ ثيدحلا

 بانتجا متي ال هنأ كلذو « لمس هللا دمحم هنم صلختلاف لاؤسلا دورو ريدقت ىلعو . ىهتنا . ثيدحلاو ةمآلا نيب

 ىلع ريفكتلا فقوف رئابكلا نم اهكرت نال « رئابكلل ابنتجب دعي إل اباعفي مل نف « سلا تاولصلا لعفب الإ رئابكلا

 ' ةديبكو ةريغص نم هنم:ردصي ام ىلإ ةبسنلاب ناسنإلا لاوحأ ىنيقلبلا مامالا انخيش لصف دقو . ملعأ هتلاو . ابلمف
 . الب رئاغصب ىتأي اهيناث .تاجردلا عفرب ضواعب اذبف « ةتبلا ءىش هنم ردصي ال نأ اهدحأ « ةسمخ ىف رصحنت : لاقف

 . ةديبك رئ اغصلا ىلع رارصالا نإ انلق اذإ رفكت الف رارصالا عم نكل هلثم اهئلاث . امزج هنع رفكتت اذبف « رارص]

 بنحب مل اذإ لمتحي رظن هيف اذهو « رئاغصو رئابكب ىتأي نأ اهسماغ . رئاغصو ةدحاو ةريبكب ىتأي نأ اهعبار

 موبفم نال حجرأ ىناثلاو ؛ الصأ اثيش رفكن ال نأ لمتحيو « رئاغصلا رفكت لب رئابكلا رفكت ال نأ رئابكلا

 وأ رئابكلا ضحقل وأ رئاغصلاو رئابكلا طالتخال امإ ائيش رفكت ال انبف « هب لمعي ال هتبج نيعتت مل اذإ ةفلاغلا
 رئابكلا بنجت ىنمتقم نأ هديؤيو « هب لمعب الف نيلصفلا نيب هنارودل ةفلاغلا موبفم ةبج نيعتت ملف رئاغصلا رفكت

 نم ءىش ىف دأ مل : ( هیت ) . هنع ثيدحلا ناصيف رئابكال نأ « رئابكلا تبنتجا ام , یضتقمو « رئابك كانه نأ
 وهو الصأ دواد ىنأ دنع وه سيل و « ىراخبلا دنع الإ « لوقت ام , ظفلب دمحأو ةتسلا ةمثآلا نم دحأ دنض هقرط

 هيف لستغي كدحأ بايب اره نأ ول متيأرأ » ملسم ظفلو « ةريره ىبأ ثيدح نم ال ناثع ثيدح نم هجام نبا دنع

 ‹ ىديملا اذكو نيحيحصلا نيب عملا ىف قحلا دبع رصتقا هظفل ىلعو « ءىش هن رد نم قبي ناک له تارم سمخ موب لك

 دارأ هنأكو « ةعبرألا ناسلاو نيحيحصلا ىف هنأ « نولوقت ام ١ ظفلب هقاس نأ دعب نيرخأتملا ضعي مالك ىف عقوو
 ْ ضع ىف عقوو . ةريره ىبأ ثيدح نم هجام نبا الو الصأ دواد ىبأ دنع سيل هنأ هيلع درب نكلل « ثيدحلا لصأ

 ال هنأو طلغ هنأ رصعلا لهأ ضعب معرف « لوقي نم » فورم لا رخآ ةيناتحتلا .ايلاب ىراخبلا نم ةرخأتملا خسنلا



 1 هم. توازي ثيدحلا

 ام ريدقتلاو  همجو هجو هل لب كلذ ىف أطخأو « هتمدق ام كلام نبا هركذ ام ىلع دمتعاو « ىنعملا ثينح نم حصل
 نقلا لمف ىرج لوفلا لمف ءارجإل وه امن ةاحننلا نم هريغو كلام نبا هركذ ىذلا طرشلاو . كلذ ىف يدحأ لوقي
 هب تغب الثل هيلع تبن امو ‹ رهاظ اذهو ء الف هتقيقَح ىلع لوقلا كرت اذإ امأو « مدقت ۴

 ناک ام عيش فرغأ ام : لاق سنأ نع نالی نع ٌدبم انن دح لاق ”ليعاممإ "نب ىموم شرم - ۹
 ؟ اهبف مسكصام مص سبأ : لاق . اللا : لبق . نيكو ىنا دبع ىلق

 ٍداَوَر ىبأ نب نابع نع دادحلا ديب وبأ لصاو نب دحاولا دبع انربخأ لاق ةرارز ن و رع اشر - ۰
 ؟ كيك ام : تاقف ىكيب وهو قشمدب كلام نب سا لک تلخ : هلوقي ئرهكلا ثممس لاق يزعل دبع ىخأ

 تءيص دق ةالصلا مهو ‹ ةالصلا هذه الإ تك دأ ام ایش فرعأال : لاقف رنو

 رحمن داور بأ نب نائع انريخأ ئفاسرُبلا ركب نب دمع اشر : ركب لاقو
 . نيقابلل تطقسو ىنببمشكلاو ىوحلا ةياور ىف ةمجرتلا هذه تبث ( اهتقو نع ةالصلا عييضت ىف باب ) هلق

 . هل ليق ىأ ( ةالصلا ليق ) هلق. نويرصب هلك دانسالاو « ريرج نبا وه ناليغو ‹ نوميم نبا وه ( ىدبم ) هلو
 نأب اضيأ اهوريغ مهنأب باجأف ؟ ماملا بلسلا اذه حصي فيك ةيقاب ىو قلب هدبع ىلع ناك ام ءیش یم ةالصلا
 ثيدحلا اذهل هتياور ىف لبنح نب دمحأ هنيب « عفار وبأ هل لاةي كلذ سنال لاق ىذلا اذهو ٠ تقولا نع اموجرخأ
 دق : سنأ هل لاقف ؟ ةالصلا الو ةزمح ايأ اي : عفار وبأ لاقف ٠» هوحن ركذف سنأ نع دعس نب ناثع نع حور نع
 ديدشتو ةمجعملاب ىنيمشكلاو « ثك الل نونلاو نيتلمبملاب ( متعنص ) هلو . « ةالصلا ىف جاجحلا عنص ام متلع
 نم ىذمرتلا هاور امو دعس نب نامثع ةباور نم افنآ هتركذ ام لوألا ديؤيو ‹ ةمجرتلا ةقباطم ىف حضوأ وهو « ءايلا
 ؟ «متلع دق ام ةالصلا ىف اوعنصي ملوأ » هرخآ ىف لاقو ثيدحلا اذه وحن ركذف سن نع ىنوجلا نارمع نأ قيرط
 نايرعلا نب نمحرلا دبع قيرط نم سنأ ةجرت ىف جرخأف « لوقلا اذه سنأ لوق ببس تاقبطلا ف دعس نبا یورو
 ءان  هملكي نأ ديرب سنأ ماقق « ةالصلا جاجحلا رخأف « كلام نب سنأ عم انك: لاق ىنائيلا اتباث تعم ىثراحلا
 ىنلا دبع ىلع هيلع انك ام اًئيش فرعأ ام هللاو د كلذ هريسم ىف لاقف هتباد بكرف جرن « هنم هيلع ةقفش هناوخ]
 كلتفأ « برغملا دنع ربظلا متلمج دق , لاق ؟ ةزم ابأ اي ةالصلاف : لجر لاقف < هلا الإ هلأ ال نأ ةداهش الإ قلي
 ناثع نع) هلو . ارصتخم تباث نع دامح قيرط نم هدنسم ىف رمعىبأ نبا هجرخأو ؟ « هلم هللا لوسر ةالص تناك
 ,نيزعلا دبع وخأ وه ىأ ( زيزعلا دبع وخأ ) هلق . نوميم هيبأ ممأو ةرصبلا نكس ىناسارخ وه ( داود أ نبا
 جاجحلا ةرامإ ىف قشمد سأأ مودق ناك ( قشمدب ) هلۆق ٠ ناثع هلوق نم لدب وهو زيزلا دبع ىخأ ىنييمشكللو
 دبع ىف ىأ ( تكردأ ام ) هلو . كلملا دبع نب ديلولا كاذ ذإ وهو ‹ ةفيلخلل جاجحلا نم ايك اش اهمدق « قارعلا ىلع
 هب الومعم تاعاطلا نم ادوجوم اًئيش فرعي ال هنأ دارملاو . بصنلاب ( ةالصلا هذه الإ ) هلق . ېپ هللا لوسر



 ةالصلا تيقاوم باتک ١ ٠ ٠

 بحتمملا ابتقو نع اهريخأت اهعيبضتب دارملاو : بلبملا لاق ( تعيض دق ةالصلا هذهو ) وق . ةالصلا ريغ هبجو ىلع

 حص دقف « عقاولل فلام ةمجرتلل هتقباطم مدع عم وهو « ةعاج هعبتو ٤ لاق اذك < تقولا نع اهوجرخأ مهنأ ال

و نع ةالصلا نورخؤي اوناك امهريغو ديلولا هريسمأو جاجحلا نأ
 هاورام ابنم ل ةروہثم كلذ ىف راثألاو « ابتق

تيلص مث سلجأ نأ لبق رهظلا تيلصف تنجل د ىسمأ ىتح ةمجا ديلولا رخأ : لاق ءاطع نع عرج نبا نع قازرلا دبغ
 

 ممن وبأ هاور ام اهنمو : لتقلا نم هسفن ىلع افوخ ءاطع كلذ لمف إو . بطخم وهو ءاميإ سلاج انأو رصعلا

 « ةالصلاب جاجحلا ىسف ةفيحج ىبأ بنج ىلإ تيلض : لاق ةبتع نب ركب ىبأ قيرط نم ةالصلا باتك ىف ىراخبلا خيش

م ىلصي ناك هنأ رمع نبا قيرط نمو 7 لصف ةفيحج وبأ ماقف
 . هعم اهدبشي نأ كرت ةالصلا رخأ ايلف 2 جاجحلا ع

لإ ترظنف ٠ ةالصلا اورخأف دلولل أرقت فعصو ىم تنك : لاق ليعامسإ ىبأ نب دمحم قيرط نمو
 ريبج نب ديعس ى

إ عماجلا ىف ہل سیلو « ةكم ليزن ىرصبلا وه (فلخ نب ركب لاتو ) هوو . نادعاق امهو ءامبإ ناتموي ءاطعو
 اذه ال

 هلو . فلخ نب ركب رشب وبأ انربخأ لاق ىطساولا دمت نب دوم انريخأ : لاق ليعامسإلا هلصو دقو . عضوملا

 د هف داز هنأ الإ ‹ هليق ىذلل قفاوم ليعامسالا دنع هقابس ) هوحن (
 ام ائيش فرعأ ال » هيف لاقو « هدحو وهو

 ءاوس قابلاو « كلي هللا لوسر دبع ىف هيلع انک

 باتكلا اذه ىف أسف الإو « ةصاخ ةرصبلاو ماشلا ءارمأ نم هدهاش ام ىلع لوم سنأ قالطإ : ( هيبنت )

 دبع نب سعو ةنيدملا مدق هنأ هيف ببسلاو « فوفصلا نوميقت ال Si الإ ائيش تركن أ ام » لاقف ةئيدملا مدق هنأ

ورع هريخأ ىتح هتيب لهأ ةقيرط ىلع ناكو « ذئنيح اهريمأ ريزعلا
 ىلع صنلاب هب أ نع دوعسم ىبأ نب ريشب نع ة

و . ةالصلا لئاوأ ىف هنايب مدقت اک اهتقو نع ةالصلا جارخإ مدع ىلع كلذ دعب ظفاحب ناكف ؛ تاقوالا
 ناكف كلذ عم

 هلع لهس نب ةمامأ ىبأ ثيدح ىف ااضيأ سنأ كلذ ركنأ دقو . اهقو رخآ ىلا رهظلا رخؤيف مهعم صالا ىعارب

 لجو رع هباد ىجانُي ىلصملا بسا - ۸

ك ئبلا لاق : لاق سنأ نع ةداتق نع ماشه انث دح لاق ميهاربإ نب السم اشو - هما
 حا نإ د ط

و « هني نع نفتي الف « هبر یجانب ىلص اذإ
 « ىّرسْلا همدق تحن نكسا 

هرا 2 نع نکلاو « هيد ني وااو "لفت ال ؛ داق 1 لاقو
 هيم دف تحن وأ 

 هک تح وأ ا نع نكسلو « هني نعالو هيدي نيم قدري ال : ةبعش لاقو

وأ هرب نع نكسلو « وني نع الو ةرقلا ىف "قاربت ال د مللي ینا نع سنأ نع دی لاو
 6 همد تحن 

 ةمجرتلا هذه ةبسانمو « دجاسملا باوبأ ىف بابلا اذه ثيدح ىلع مالكلا مدقت ( هبر ىجاني ىلصملا باب ) هلق

قباسلا ثيداحألا نأ ةج نم املبق امل
قو ىف ةالصلا عقوأ نم حدم ىلع تلد ة

 , اهبتقو نع اهجرخأ نم مذو اهت

 ىف ضل ارفلا ىلع ةظفاحما ف بيغرتلا ىلإ كلذ دارياب فئصملا راشأف « دبعلا تاجرد عفرأ هلالج لج برلا ةاجانمو

 هللادبع ىبأ نبا وه ( ماشه انثدح ) هلوق . كلذ ىف رصق نم ىلع اهتاوف ىشخ ىلا ةينسسلا ةلرنملا هذه ليصحتل اهتاقوأ
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 دنع ةلوضوم هقيرطو « روكذملا دانسالاب ىأ ( ةداتق نع ) ةبورع ىبأ نبا ىأ ( ديعس لاقو ) هلق . قاوتسدلا

 ةداتق نع ىأ ( ةبعش لاتو ) هل . ىوارلا نم كش « هيدي نيب وأ همادق د اهيف هلوقو . نابح نباو دحأ مامإلا
 رم طاخلا كح باب » ىف اضيأ مدقتو « هنع مدآ نع مدقت ايف فنصملا دنع ةلوصوم هقيرطو « اضيأ دانسالاب
 اذه ةباور ىف هنع ةداتق باعصأ ظافلأ فالتخا نايب نيقيلعتلا نيذهم دارأو « ةبعش نع رمع نب صفح نع « دجسملا
 ىلع افوقوم قيلعتلا اذه سيل : ىنامركللا لاقو . ةاجانم ا ابف سيل نكل ٠ تاياورلا متأ ةبعش ةياورو « ثيدحلا
 نوكي ناب قباسلا دانسالا تحت لوخدلا لمتحيو : لاق . لِي ىنلا نع ةعوف رم ىه لب ىنعي ٠ ةبعش ىلع الو ةداتق
 لاهتحا وهو . ىهتنا ةبعش لاق لاق لسم انثدحو « ديعس لاق لاق سم انثدحو « ماشه انثدح لسم انئثدح : الثم انعم
 وه هتركذ ىذلاو « هنع هل ةياور ال هناف ديعسل ةبسنلاب لطاب و « هنم عم ميهاربإ نب ملسم ناف ةبمشل ةبسنل اب فيعض
 سيل نكل « هنع رفعج نب ليعامسإ قيرط نم دجاسملا باوبأ لوأ ىف فلؤملا اهلصو ديمح قيرط اذكو . دمتعملا
 : « هنیم نع الو » هلوق اهيف

 لاق لب ئیلا نع رسا نع داق انن دح لاق ريهاربإ "نب ديري انت دح لاف رمت "نب صفح اشو - ۲
 اننا «هنیک نع الو هد نیب نقر الف قرب اذإو « بلكلاك هيعارذ طاب الو «ٍدوجّشلا ىف اوادتعا »
 ١ 3 هر یجانی

 ىنييمشثكلا ةياور ىف ( ىجاني امئاف ) لوق . ةالصلا ةفص باوبأ ىف هيلع مالكلا أب ( دوجسلا ىف !ولدتعا) هلوق
 انهو ‹ اكلم هنيمب نع نأب نيهلا نع قازبلا نع ىبنلا ةلع نأ مدقت : هلصاح ام ىنامركلا لاق ءهب ر ىجاني هناف د
 ‹ نيتدرفنم وأ نيتعمتجم اتناك ءاوس ناتلع هل نوكي نأ زوحب دحاولا حلا نآل « امهنيب قانت الو « ةاجانملاب للع
 ش | هنيمب نع نوكي ةرانو ثك الا وهو هيجاني نم مادق نوكي ةرات ىجانملاو

 را ٍةدش ىف ربظااب داربإلا ساپ - 9

 انث”لح ناسيك "نبه اص لاق نابلس نع ركب وبأ ا لاق َنالَس "نب توا او - هج: ۳

 وسر نع ُهائدح امه أ رع نب هللا دبع نع رع نبوثلا دبع ىلوم عفانو ةريَره ىبأ نع هريغو ندحرلا دبع جرعألا
 . ج حيف ني ٌرحلا ةدش ناف « ةالصلا نع اود راف رللا دتشا اذإ » لاق هنأ إب نا

 [ ها : ىف هفرط _ ۴۳۴ ثيدحلا ]

 داربإلا ظفل نال ربظلا تقو باب ىلع داربالا باب فنصملا مدق ( رحلا ةدش ىف رهظلاب داربالا باب ) هلق
 راشأ هنأكف  ةريبظلا رح نم جهولا ةوق تطحنا اذإ ام وه داربإلا تقو ذإ  هلبق ال لاوزلا دعب نوكي نأ مزلتس
 ىأ « سمشلا تضحد اذإ ربظلا نذؤي لالب ناك » لاق ةرمس نب رباج ثيدح ىلإ راشأ وأ ٠ رہظلا تقو لوأ ىلإ
 نم وهو سيوأ ىنأ نبا وه ركب وبأو « رذ ىبأ ةياور ىف اک لالب نب نايلس نبا وه ( بويأ انئثدح ) هلو . تلام
 انثدح ) هلق . ةطساو الب ةراتو ةطساوب ةران هنع بويأ ىور « بويأ دلاو لالب نبا وه نايلسو < بوبأ نارقأ
 هجو نم جرختسملا ىف معن وبأ هاور دقو < نظأ امف نمحرلا دبع نب ةبلس وبأ وه ( هريغو نمحرلا دبع جرعالا
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 ىلع افطع عفرلاب وه ) عفانو ( هل . نويندم هلک دانسالاو . ع«هريغو د هيف لقي لف نابلس نب بويأ نع رخآ

 ديبع نع ىنقملا نحرلا دبغ قيرط نم هجام نبا ىور دقو « عفان نع ناسيك نب اص ةءاور نم وهو « جرعألا

 نم رجلا ةدش» هضعإ هجولا اذه نم جارسلا یورو « «ربظلاب اودربأ » هضعب رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا

 نأ لمتحمو « ناسيك نب اص ثدح نم اثدح ىأ ( هاثدح) رمع نباو ةريره ابأ ىأ ( امهنأ) ھلو . « منبج حیف

 . كلذب امهيخيش نع ناسيك نب اص ىأ هاثدح اعفانو جرعالا نأ ىأ عفانو جرعألا ىلع دوعي امهنأ ريم نوكي

 ددتشا هلصأ (دتشا اذإ ) هلو . روكذملا رردقنلا ىلإ جاتحي الف ريم ريغب « اثدح امهنأ » ليعامسإلا ةياور ىف عقوو

 ‹ داربإلا عرشي مل دتشي مل اذإ رحلا نأ هموبفمو « ىرخألا ىف نيلادلا ىدحإ تمغدأ مث ةدشلا نم لسعتفا نزوب

 دربي نأ ىلإ اورخأ ىأ ءارلا رسكو ةزمهلا عطقب ) اودربأف ) هلق ىلوآلا باب نم دريلا ىف عرشي ال اذكو

 مهتأو « ادجم لخد اذإ دج ناكملا ىف هلثمو_« ةريبظلا ىف لد اذإ رهظ أك دربلا ف لخد اذإ دربأ لاقي ٠ تقولا

 ؛ هريغو ضايع هاكح بوجولل وه لب ليقو  داشرإ مآ ليقو « بابحتسا ىمأ دارب الاب ىمالاو . ةماهت لخد اذإ

 ىلإ رحلا ةدش ىف رهظلا ريخأت بحتسي ملا لهأ روج لاق ممن ‹ بوجولا مدع ىلع عامجإلا لقنف ىنامركلا لفغو

 رثكا لاوق ادو لضف أ هقح ىف ليجعتلاف درفنملا اماف ؛ ةعامجلاب مبضعب هصخو ‹ جهولا رسكتيو تقولا دربي نأ .

 اوناك ولف ‹ دعب نم ادجسم نوبانتي اوناك اذإ ام ةعاملا ديقو « راحلا دلبلاب هصخ نكل اضيأ ىعفاشلاو < ةكلاملا

 , دبق الو صيصخ ريغ نم ةيوتلا دحأ نع روهشملاو « ليجمتلا مهقح ىف لضفالاف نك ىف نوشمب اوناك وأ نيعمتجي

 مهنأ هتياور ىف نال اذه دعب ىتآلا رذ ىنأ ثيدحت ىنمرتلا هل لدتساو < رذنملا نباو نييفوكلاو قمس] لوق وهو

 داربإلاب سمأي مل ىمفاشلا هيلا بهذ ام ىلع ناك ولف : لاق ابيرق ىتأتس اضيأ فنصدلل ةياور ىهو ‹ رفس ىف اوناك

 هبقعلو . عابتالل ىلوأ لوآلاو : ىذمرتلا لاق . دعبلا نم اوباتتي نأ ىلإ نوجاتح ال اوناكو رفسلا ىف مهعامتجال

 كلت ىف مهعامتجا مسن الف ىعرلا بلطو فيفختلا لزنملا فارطأ ىف مهتقرفت ريثكلا ركسملا ىف ةداعلا نأب ىنامركلا
 كانه سيل و ‹ رجشلا لالظ ىف نوقرفتي !وناك لب « مهعمجم ريبك ءابخ ذاختاب مهتداع رج ملف اضيأو . ىهتا . ةلاحلا

 مالا وهو ماعلا صنلا نم طينتسا هنأ هتياغو ء ىعفاشلا هلاق ام فلاخ ام ثيدحلا قايس ىف سيلف « هيف نوشم نك

 ىف رحلاب مهيذأت كلذ ىف ةلعلا نأ ىلع ىنبم هنكل < لوصألا ىف مصآلا ىلع زئاج كلذو ‹ هصصخ ىنعم ب داربالاب

 ثيدح هديؤيو ‹ دوجسلا ةلاح مههابج ىف ءاضمرلا رع مه.ذأت هيف ةلعلا : لوقي نأ همومعب كسمتنللو « مهقيرط

 ‹ ظفللا اذهب هحيحص ىف ةناوع وبأأ هاور « رح ا ءاقتا انب ايث ىلع ان دج رئابظلاب يقلب ىنلا فلخ انيلص اذإ انك وللا

 لوألا ةلسلا نأ كلذ نع باوجلاو . ابيرق ىأيسو هوحن نيحيحصلا ىف اضيأ سنأ ثيدح ىفو < ملسم يف هلصأو
 ىنعم : اولاقو « اقلطم لضفأ ربظلا ليجعت نأ ىلإ مهضعب بهذو « ضرألا نع رجلا ليزب ال دازبإلا ناف ء ربظأ

 نم رجلا ةدش ناف  هلوق هدريو « ديعب ليوأت وهو < هلوأ وهو راهنلا درب نم اذخأ تقولا لوأ ىف اواص اودربأ

 رظنتا م لاق ثيح كلذ ىف حرص ألا رذ ىبأ ثيدحو ؛ ريخأتلا بولطملا نأ ىلع لدي كاذب ليلعتلا ذا « منهج حيف
 , انكشي لف انفك أو انهابج ىف ءاضمرلا رح إب هللا لوسر ىلإ انوكش , بابخ ثيدح كلذ ىلع مل لماحلاو ءرظتتا

 ‹ تقولا لوأ ةليضف ىلع ةلادلا ثيداحالاب اضيأ اوكسمو . لسم اور حب ثيدح وهو « اناوكش لزب ملف ىأ

 .اديخأت اوبلط مهنأ ىلع لوح هنأ بابخ ثيدح نع باوجلاو . لضفأ نوكتف ةقشم رثك أ ذئنيح ةالصلا نأب و
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 وه وأ , مجم مل كلذلف « تقولا جورخ مزاتسي دق كلذو « ءاضمرلا رح لاوز وهو داربإلا تقو نع ادئاز
 ىنلا عم للصف انكو لاق هبعش نب ةريغملا ثيدحب ىواحطلا هل لدتساو « هنع ةرخأتم الاف داربإلا ثيداحأب خوسنم
 هجام نباو دمحأ هاور تاقث هلاجر ثيدح وهو « ثيدحلا « ةالصلاب اردربأ انل لاق مث « ةرجاحلاب رهظلا إب
 نيب مهضعب حجو . ألي هللا لوسر نم نبىمالا رخآ اذه : لاق هنأ دحأ نع لالا لقن و . نابح نبا هححصو
 داربإلا : لاقف مبضعب هكعو « داشرا مأ هنإ لاق نم لوق وهو ‹ لضفأ ليجعتلاو ةصخر دارالا نأب نيثيدحلا
 هرهاظ نال ‹ رظن هيفو ليق اذك . بوجولا نع مالل فراصلا وهو زاوجلا ىلع لدي بابخ ثيدحو < لضفأ
 نع ىح ءداربإلا ىف انل نذأ لب یوکش ىلإ انجوحي لف ىأ « انكشب لف » بابخ لوق ىنعم ليقو . ريخأتلا نم عنملا
 « اواصف سمشلا تلاز اذا ١» لاقو < انكشي مف » هلوق دعب رذنملا نبا اهاور ةدايز ربخلا ىف نأ هدربو « بلعت
 دارإلاب سلاو « ةقلطم وأ ةماع املأ تقولا لوأ ثيداحأ نع باوجلاو « لوآلا ىرذاملا لاق اک ةب ألا ننحأو
 لب قشآلا ىف رصحتت مل ةيلضفالا نال « لضفأ نوكيف ةقشم رثك أ ليجمتلا لاق نم ىلإ تافتلا الو « مدقم وهف صاح
 . ةدئاز ليقو « ةيدعتلل ءابلاو ء رثكالا اذك ( ةالصلاب) لق . رفسلا ىف ةالصلا رصق ىف اک لضفأ فخألا نوكي دق
 ةدئاز ليقف « ةالصلا نع ١ ىتممشكلا ةباور ىفو . ةالصلا اورخأ ىأ نيمضتلا ليبس ىلع اورخأ اودربأ ىنعمو
 ةالصلاب دارملاو « رحلا ةدش رسكنت نأ ىلإ داتعملا اهتقو اوزواجن ىأ ةزواجملل ىه وأ « ءابلا ىنمم نع وأ اضيأ

 « بابلا رخآ قيس اک ديعس ىبأ ثيدح ىف احيرص ءاج دقو « اهنقو لوأ ىف ابلاغ رحلا دتشب ىتلا ةالصلا اهنأل ربظلا
 درفملا نأ ىلع ءانب اهمرمع ىلع ةالصلا مهضعب لمح دقو . ملعأ هللاو ديقملا ىلع قلطملا ةمجرتلا ف فنصملا لمح اذبلف
 نود فيصلا ىف رخؤت : لاق ثيح ءاتشلا ىف هنع ةياور ىف دمحأ هب لاقو ٠ رصعلا ىف بهشأ هب لاقف ٠ معي فرعملا
 ريخأتلا ةيعورشمل ليلعت ( رحلا ةدش ناف ) هلق . امهتقو قيضل حبصلا ىف الو برغملا ىف هب دحأ لقي ملو « ءاتشلا
 امف رشتني ىلا ةلاملا امنوك وأ « رهظأ اذهو ؟ عوشخلا بلست دق اهبنوكسل ةقشملا عفد هيف ةكسملا لهو <« روكذملا
 ةعاس اهناف سوشاا ءاو:.سا دنع ةالصلا نع او هل لاق ثيح لسم دنع ةسبع نب ورم ثيدح هدي ژي و ؟ يباذعلا
 ؟ اكر مآ فيكف باذملا درطل ةدظم اماعفف ةمحرلا بجس ةالصلا ناب اذه لكشتسا دقو « منبج ايف رجس
 طبنتساو « هانمم مهفي مل ناو هلوبق بجو عراشلا ةبج نم ءاج اذإ ليلعتلا ناب ىرمعيلا حتا وبأ هنع باجأو
 ال ةالصلاو ‹ هيف هل نذأ نم الإ بلطلا هيف عجني ال بضغلا رثأ روبظ تقو : لاقف هبساني ىنعم دينملا نب نزلا هل
 موك ءايبنالا رذتعا ثيح ةعافشلا ثيدحت لدتساو . ذئنيح اهنع راصتقالا بسانف ءاعدو اہلط اهتوك نع كفنت
 بلط لب رذتمي ملف يب اذيبن ىوس « هل-ثم هدعب بضغي الو هلثم هلق بضفي مل ابضغ بضغ ىلاعت هللا نب مثال
 ىلا ةقشملا ةنظم وهو رحلا ةدش دوجو ببس اهحيفو اهحيف ببس منهج رج لاقي نأ نكي و . كلذ ىت هل نذأ هنوكسل
 صتخم داربإلاو ةئسلا عسيمج ىف رتسم اهرج نأ هيلع درب نكل . اهف ىلصي ال نأ بسانف عوشخلا بلس ةنظم ىه
 بضغلا رثأ روبظ تقو هنوكل اهرجب تقو كرلا ةكحو ٠ ةقدملا عفد داربإلا ةكخ « نارياغتم امهف رحلا ةدشب
 نع ةيانك اذهو « عستم ىأ حبفأ ناكم هنمو « اهسفنتو اهراشتن ا ةعس نم ىأ ( منبج حيف نم ) هلق . لعأ هللاو
 هنأك ىأ هيبشتلا زاجم نم وه لبقو « ةقيقح منبج حف نم ضرألا ىف رحلا جهو راثم نأ هرهاظو « اهراعتسا ةدش
 هيف ثحبلا ىأيسو « نيسفنب امل نذاف امر ىلإ رانلا تكتشا , ىنألا ثيدحلا هديؤيو . ىلوأ لوالاو « رح لا ىف منهج دان

 ىرابلا عف # ؟ ج۴ - م
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 نع بهو نب يز مس نسحلا ىبأ رجابملا نع بم ان دح لاق دنع انت دح لاق ٍرادَب نا (رشريح ب هن
 نم زحلا ةدش : لاقو "ظننا رظتنا : لاق وأ د ربأ درب أ : لاق ريالا تي وتلا نذر نأ » لاق رك ىلأ .٠ . e 2 مَ ا 94 كو ما

 3 0 ا 0 8 2 هاه 5 ك 3

 « لولتلا ىف انيأر ىح . ةالصلا نع اود ريأف رحلا دتشا اذاق « منج حيف

[Ye < (Yq <F: هفارطأ_ هو ثيدحلا [ 

 « سابملا ىف اك ةفصلا حبل هيف ماللاو فلالاو فصوب سيلو مسا رجابملا ( نسحلا ىبأ رجابملا نع ) هلق

 قيرط نم رانلا ةفص ىف فنصملا ةباور ىف ( رذ ىبأ نع ) هلو . مالو فلأ ريغب هدعب ىذلا بابلا ىف ىنأيسو
 هلو ابيرق یتایس اک لالب وه ( مب ىنلا نذؤم نذأ ) ہل . « رذ ابأ تعم م دانسالا اذهب ةبعش نع ىرخأ

 ربظلل ظفلب ا « ربظلاب نذؤي نأ دارأ د ظفلب ليعامسالا هاورو ١ ربظلا تقو نذأ ىأ بصنلاب ( ربظلا )

 ىذلا بابلا ىف ىتأيسو « هنم ناذآلا مدقت دمب عقو داربإلاب سالا نأ هرهاظ ( دربأ لاقف ) هلو . ناحاو.امهو

 هل ليقف ناذآلا ىف عرش هنأ ىلع امہ عمجيف ناذألا لبق عقو كلذ نأ هرهاظو « ربظلل نذوب نأ دارأف ظفلب هدعب

 ءىف انيأد ىتح ) هلق . لعأ هللاو . ناذآلا متي ىأ نذؤي نأ دارأ ىنعمو « ناذآلا ىف عرش نذأ ىنعف  كرتف دربأ

 «لودربأ 0 هلوق بقع كلذ عقو ةياورلا هذه ريغ ىفو « « حلا رحلا ةدش ه هلوق نع ارخؤم انه عقو اذك ( لواتلا

 ىلامت هللا ءاش نإ هثحابم ةيقب هدعب ىذلا بابلا ىف ىتأيسو . داربإلاب ةقلعتم ةباغلا نال قايسلا ف حضوأ وهو

 نع بسلا نب ِديمَس نع ئرهألا نم هاظفح : لاق نايس اذن كح لاق هللا دبع "نب لع اير - 0+
 6 gr ريف نم رمل ةدش ناف « ةالصلاب اودربأف هرب ذتشا اذإ » لاق هب ینا نع ةررره ىلأ

 م ت £ رے 5 0 طا د كسم

 ءاتشلا ىف سقت : نيَسفنب اهل ناف . اضعب ىضعت لك أ بر اي : تلاقف امر ىلإ ُرانلا تكستشاو » - ۴۷

 4 ريم را نم نودع ام دعاره رانا نم نودع امدا ريفا كلا ق نشو
 [ 55506 : ىف هفرط _ ۰۳۷ ثيدحلا ]

 : لاق ديس ىبأ نع ملاص وبأ انت دح شمعألا انثدح لاق ىلأ اندح لاق صفح "نب رع اشو - ۴۸

 شعألا نع ةناوَع وبأو ئحيو نايس هعبات . يج حيف نم رحلا ةدش ناف ربظلاب اودربأ» یب هللا لوسر لاق

 [ ۴۲٠۹ ىف هفرط  هعم ثيدحلا ]

 ظفلب هيف فنصملا خيش ىنيدملا نب ىلع نع ىبايرفلا رفمج نع ليعامسالا ةياود ىف (ىرهزلا نم هانظفح) هلق
 سابعلا وبأ هاورو ¢ هنع نايفس بامجأ رثكأ هاور اذنك ( بيسملا نب ديهس نع ( هلو ê ىرهرزلا انثدح 0

 قيرط نم اضيأ هأورو < امهالك وأ اههدحأ ةبلس ىنأ وأ ديعس نع ىرهزلا نع نامفس نع ةمادق ىبأ نع جارسلا

 ثراحلا نب ورمعو ثللا هاور دقف « .ناظوفحم ناقيرطلاو < هدحو ةبلس ىبأ نع ىرهزلا نع ةزح ىلأ نب بيعش

 « راثلا تكتشاو لاق » ىلبعامسالا ةباور ف ( رانلا تكتشاو ) هلوق 8 ةري ره ىلأ نع امهالك ةبلس ىلأو ديعس نع



 ۱۹ . ۳۸ تیا

 هدنسم ىف دمحأ هدرفأ دقو . اقاعم وأ افوقوم هلعج نم موو « لبق روكذملا دانسالاب وهو كلَ ىنلا وه لاق لعافو
 ناسلب وأ لاقملا ناسلب ىه له ىوكشلا هذه ف فلتخا دقو « هريغو نايفس قيرط نم جارسلا كلذكو « نايفس نع
 هنإ : ضايع لاقو « حجرأ لوألاو « رئاظن و هجو نيل وقلا الكل : ربلا دبع نبا لاقو . ةفئاط الك راتخاو ؟ لاحلا
 ىلإ جتح مل زئاج أب قداصلا ريخأ اذاو : لاق . هتقيقح ىلع ظفللا لمح ىف ةلاحإ ال : ىطرقلا لاقو ٠ ربظألا
 كلذ وحن لاقو . باوصلا وه هتقيقح ىلع هلمح : لاق مث كلذ وحن ىوونلا لاقو . ىلوأ هتقيقح ىلع هلمخ هليوأت
 نع زام اضعب اهضعب اهلك أو « اهنايلغ نع زاجب اهاوكش : لاقف زاجلا ىلع هلمح ىواضيبلا حجرو <« ىتشب روتلا
 ةيحالصل ةقيقحلا ىلع هلمح راتخلا : رينملا نب نيزلا لاقو . اهنم زربي ام جورخ نع زاجب اهسفنتو « اهئازجأ ماحدزا
 نذإلاو هل ليلعتلاو اهريسفت و ىوكشلا نكل ٤ تعمسو تدبع نإو لاحلل مالكلا ةراعتسا نالو « كلذل ةردقلا
 حتفب ( نيسفنب ) هلو ٠ هلامعتسا نم فلأ اع جراخ زاجلا نم ديعب طقف نينئا ىلع هرصقو سفنتلاو لوبقلاو
 ( فيصلا ىف سفن و ءاتشلا ف سفن ) هل . ءاوملا نم هيف لحد و فوجلا نم جرخب ام وهو فورعم سفنلاو « ءافلا
 انتياور ىف هنككل «لدبلا ىلع هيف رسكلا زوجي (دشأ ) هلق . بصنلاو عفرلا ذوحميو « نايبلا وأ لدبلا ىلع امهيف رجلاب
 رشا فوذع ًأدتبم دشأ لمج : ىيطلا لاقو . دشأ كلذف هريدقت فوذحم أدتبم ربخ وه : ىواضيبلا لاق « عفرلاب
 هجولا اذه نم ليعامسإلا ةياور لوألا ديؤي : تلق . سفنلا كلذ نم رحلا نم نودجت ام دشأ ريدقتلاو « ىلوأ
 قابس فو « منہج رح نم رحلا نم نودحت ام دشأف ظفلب رخآ هجو نم ىئاسنلا ةباور ىناثلا ديوي و « دشأ وهف ظفلب
 ىف هدوجو لكشتساو « دربلا ةدش ريربمزلاب دارملاو  یئاسنلا ةياور ىف بقر وهو , بتم ريغ رشأو فل فنصلا
 مهديغو ةلرتعملا نم معز نم ىلع در ثيدحلا فو : ةيريرومز ةقبط اهفو املحب رانلاب دارملا نال لاكشإ الو « رانلا
 ةالصلا ريخأ7 ةيعورشم اهنم موتي دق روكذملا ليلعتلا ةيضق لوالا : ( ناهيدنت ) . ةمايقلا موي الإ قلخم ال رانلا نأ
 ترخأ ولف ء سمشلا عولطب الإ لوز“ الف حبصلا تقو ىف ابلاغ نوكتت اهنال ؛ دحأ هب لقي ملو « دربلا ةدش تقو ىف
 هدشأ ىلج داربإلاب مالا ف رصتقي مل امن ]و « فيصلا ىف رحلا دشأ هنع أشنب روكذملا سفنلا : ىناثلا . تقولا جرخل
 نأ ىلإ داربإلا رمتسيف كلذ دعب ةرمتسم ةدشلاو , سفنتلا دنع لس صحت ةيدشألاف , اضيأ هديدش دنع ةقشملا دوجول
 ‹ ةعفاشلا ضعب هب لاقو ‹ ةعمجلل داربإلا ةيعورشم ىلع هب جتحي دق ( ربظلاب ) هلق ٠ لعأ هللاو . ةدشلا بهذت
 هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ هيجوت ىتأيس اک هفالخ ىلع روما نكل ٠ هباب ىف أيس اک فنصملا عينص ىضتقم وهو
 ٠  قيرط نم هرأ ملو ءةالصلاب ١ هظفلو قلخلا هدب نم رانلا ةفص ىف فلؤملا هلصو دق . ىروثلا وه ( نايفس هعبات )
 « ةريره ىبأ نع » لاقف دانسإلا اذهب هنع قازرلا دبع هاور ىروثلا ىلع فالتخا هدانسإ فو « رېظل اب » ظفلب نايفس
 ثيدحلا اذه : لاق لهذلا نع ىود مث , اضيأ قازرلا دبع قيرط نم قزوجلاو « هنع دمحأ هجرخأ ديعس نبأ لدب
 : لاقف هنع نقم وهو ةدئاز ءاورو . رهشأ قيرطلا هذهو « ديعس ىبأ نع ملاص ىبأ نع هنع شعالا باحصأ هاور

 وه ( یو ) هلو . نيهجولاب شمعالا نع هاور ىروثلا نال ؛ ناظوفحم ىدنع ناقيرطلاو : لاق . ةريره ىبأ نع
 ظفلب ىع نع ىدقملا نع ىلعي ىنأ نع ليعاعالا ءاورو «ةالصلاب د ظفلب هنع دمحأ هلصو دقو . ناطقلا ديعس نبا
 ' « ديبع نب دمع قيرط نم جارسلا هجرخأ دقو < هنع هلصو نم ىلع فقأ ل ( ةناوع وبأو ) هلق . « رهظلاب د
 « رهظلاب ١ طفلب اضيأ شعآلا نع امهالك « عيكو قيرط نم يتهيبلاو



 ةالصلا تيقاوم باتک ۔ ۲۰ ٩
 س ا اللا

 هيف ىذلا ثيدحلاب ىنثو « قلطملا ثيدحلاب أدبف « انسح ابيت رت بابلا اذه ثيداحأ فئصملا بتر : ( ةدئاف)

 كلذ نوك ىف ةلعلا نايب هيف ىذلا ثيدحلاب تلثو ؛لولتلا "ف روبظ وهو دا نب الا املا ىهتتي ىلا تقولا ةا ىلإ داشرالا

 قفوملا هللاو .دييقتلاب حصفخملا ثر دحل اب عبدو“ ديقملا ىلع الوم قلطملا

 رث“لا ىف رهظلاب داربإلا تيساب - ٠

 لاق هلا مك یب ىو م حلا وبأ ٌرجاهُم انك دح لاق ٌةبعش انت دح لاق سابإ ىلأ نب مدآ شرم - هءو

 5 ؛ ربط ندوب نأ نذل ةارأف « رقس ىف عم وبلا عم انک د لاق رافت رد ىبأ نع به "نب ڈیز تسع

 ةلش نإ : هلي ئنلا اقف لولا ل انيأر ىتح . ذربأ : هل لاق نر نأ دارا من . ذربأ : قلو بلا لاق

 "لیت ایت : سبع نا لاقو . « ةالصلاب اودرأف بلا دتشا اذا ج ج نشا

 .اذإ ام كلذ لع نكل « رضحلاب صت ال داربإلا نأ ةمجرتلا هذه دارأ ( رفسلا ىف ربظلاب داربإلا باب ) هلق

 هيف .دروأو . هباب ىف أيس اک ريخأتلا وأ ميدقتلا عمج هيفف ریس لع وأ ارئاس ناك اذإ امأ « الزان رفاسملا ناك

 داداف ) هلق . ةديقملا هذه ىلع ةلوم ةقلطملا ةباورلا كلت نأ ىلإ هب اريشم « رفسلاب اديقم ىضاملا رذ نأ ثيدح

ىلا قيرط نم ىذمرتلاو « دلاخ نب ةيمأ نع ددسمو « ةبابش نع ةبيش ىنأ نب ركب ىبأ ةءاور ىف (نذؤملا
 « ىسل ايطلا دواد 

 نع مهلك« اضيأ بهو قيرط نم قزوجلاو ىواحطلاو ريرج نب بهوو « ربع نب صفح قيرط نم ةناوع نأو

 ةبعش نع ديلولا ىبأ نع هتياور ىف دواد وبأ داز ( دربأ هل لاقف نذؤي نأ دارأ مث ) هلو . لالب هنأب حيرصتلا ةبعش

 «نيرفاسملل ناذالا باب د ىف فنصملا دنع وهو « ةثلاثلا ركذب ةبعش نع ميهارب] نب سم مزجو « اثالث وأ نيترم د

 وأ تقولل وه له ناذألا نأ ىلع ىنبم كلذ نأ باوجلاف ؟ ناذألل هب نذؤملا أ فيكف ةالصلل داربإلا : لبق ناف

 ترج مهداع نأب ىقامركلا باجأو . ةالصلل هناب لوقلا ىوقي روكذملا مالاو ‹ روهشم فالخ هيفو ؟ ةالملل

 لمتحم و : لاق « ةدابعلاب دارب إلا ضرغلناذ الاب داربإلاف « ةعامجلا ىلإ روضحلا نع ناذآلا عام دنع نوفلختي ال مهنأب

 ظفلب ةبعش نع ىمل ايطلا دواد ىبأ قيرط نم ىذمرتلا ةباور هل دېشيو : تلق . ةماقالا انه نيذأتلاب دارملا نأ

 « نذؤي نأ لالب دارأف د ظفلب ةبعش نع رمع نإ صفح قيرط نم ةناوع وب أءاور نكل « ريقي نأ لالب دارأف ,
 ىف ةالصلا ىلع الط هتظفاحم ناذالا نع فلختت ال تناك هتماقإ نأب امهنيي عمجمو « ماقأو نذأف هرمأ مث , هيقو

 . ميقي مث ىأ « نذؤي نأ دارأف د ةياورو « يقي مث نذؤي نأ ىأ » مقي نأ لالب دارأف م ةياورف ٠ تقولا لوأ

ي ناكىأ « دربأ هل لاقف , هلوقب ةقلعتم ةياغلا هذه ( لولتلا ءىف ائيأر ىتح ) هلو
 ةيورلا لبق ىذلا نامزلا ىف هل لوق

 ءىبلاو ؛ انيأر نأ ىلإ دربأف دربأ هل لاق ىأ ردقم ةقلعتم وأ « ىرت نأ ىلإ دربأ هل لاق ىأ دوأأب ةقلعتم وأ «درأ

 لك : ماللا ديدشتو ةانثملا حتفب لت عمج لواتلاو « لظلا نم لاوزلا دعب أم وه ةزمه اهدعب ءاملا نوكسو ءافلا حتفب

 ‹ كلذ وحن وأ لمر وأ بارت نم ضرالا ىلع عمتجا ام
الإ لظ اهل ربظي الف ةصخاش ريغ ةحطبنم بلاغلا ف ىهو

 

 ء لاوزلا لظ دعب اعارذ لظلا ريصي ىتح : ليقف ٠ داربإلا ةياغىف ءايلعلا فلتخا دقو « رهظلا تقو رثكأ بهذ اذإ

 ىلع يراجلاو « تاقوألا فالتخا ىلع ىرزاملا اهلزنو . كلذ ريغ ليقو « اهفصن ليقو ؛ امل ليقو « ةماق عبر ليقو



 ثحدحلا ۵۳۹ - ۵٤۰ ۲١

 ىف فنصملا دنع حقو ام امأو ‹ تقولا رخآ ىلإ دتمب ال نأ طرتشي نكل ٠ لاوحالا فالتخاب فاتخم هنأ دعاوقلا
 لظ راص نأ ىلإ اهرخأ هنأ ىضتقي هرهاظف « لولتلا لظلا ىواس ىح » ظفلب ةبعش نع مهار نب سم نع ناذآلا

 ىفال روبظلا ىف هاواسف ارهاظ نكي مل نأ دعب لتلا بنحب لظلا روهظ ةاواسملا هذهب داري نأ لمت و « هلثم ءىش لك
 أيفتي : سابع نبا لاقو ) هلق . رصعلا عم اهعمجي ىتح رهظلا رخأ هلعلف رفسلا ىف كلذ ناك دق : لاقي وأ «رادقملا
 نم لئام لظ هنال كاذب ىمس ءىلا نأ دارأ هنأك« ليمتي هانعم ( هلالظ أيفتي إل ىلاعت هلوق ریسفت ىف لاق ىأ ( ليمتي
 ناتءارقلاو ‹ ءىثلا ىأ ةناتحتلاب اضيأ ”ىرقو « لالظلا ىأ ةيناقوفلا ةانثملاب انتياور ىف أيفنتو « ىرخأ ىلإ ةبج
 هريسفت ىف متاح ىبأ نيا هلصو دقو « ةمركو لمتسملا ةياور ىف قيلعتلا اذهو . نات ريهش

 ةرجاهلاب لصُي إب ئا ناك: باج لاقو . ٍلاوزلا "دنع ربظلا ”تقو صاب - ١

 هلل للا كوب نأ كلام "نب سنأ نرخ لاف یره را نع یک :ريخأ لاق نالا وأ اشو — ۰
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 لاق مث ء اماظع ًارومأ امف نأ رك ذف . ةعاسلا رك ف ربنإل ىلع ماقف . رباذلا لصف سمشلا تغاز نح جرخ
 رثك أف . « اذه ىاقم ىف تمد ام کت ربخأ الإ ءیش نع ینو الف « لسيف نم اا دنا تا نن
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 » ةفاذخ كوب أ » لاق ؟ ىبأ نم : لاقف ئممسلا ةفاذح نب هللا دبع ماقف . « ینواس » لوقي نأ َرثك أو ءاکبلا ىف سالا

 . ا دمحم و « انيد مالسإلابو « اگر لاب انيِضَر : لاقف هينبك ر لک رع كرف . « ینواس » لوقب نأ راک أ مث

 « ترشلاو ريلكاك أ لف « طئاحلا اذه ضرع ىف انآ راتاو نجلا لع تّرُع » لاق مث . تكسف
 ةبج ىلإ اليم وهو ‹ سمشلا لاوز ىأ ( لاوزلا دنع ) هؤادتبا ىأ ( رهظلا تقو ) نيونتلاب ( باب ) هلو

 لقنو . ىتأيس اک تقولا لوأب بحجب ال ةالصلا نأ نييفوكلا نم معز نم ىلع درلا ىلإ ةمجرتلا هذهب راشأو . برغملا
 السفن عقت تقولا لوأ ىف ةالصلا نأ ةسفينح ىبأ نع ىخركلا نع لقن ام فالخ ىلع مرسأب ءاهقفلا نأ لاطب نبا
 . كارشلا ردق ءىنلا راص اذإ ربظلا لوأ نأ مهضعب لقنو . لوقلا اذه فيعضت ةيفنحلا دنع فورعملاو . قا“

 « ةرجاحلاب ربظلا ىلصي ناك» ظفلب « برغملا تقو باب » ف فنصملا هلصو ثيدح نم فرط وه ( راج لاقو ) هلو
 ذئنيح فرصتلا نوكرتي سانلا نال كرتلا وهو رجهلا نم كاذب تيم ليق ٠ راهلا فصن ىف رحلا دادتشا ةرجاهلاو
 « زاصتخاب نکل دانسالا اذ. « هيتيكر ىلع كرب نم باب » ىف للعلا ىف مدقت سنأ ثيدحو . نوليقيو رجلا ةدشل

 « ربظلا لصف سمشلا تغاز نيح جرخ » هلوق وهو ثيدسحلا ردص انه هنم ضرغلاو « تلاز » ظفلب ىذمزنلا
 , عاجإلا هيلع رقتسا ىذلا وه اذ هو « هلبق لص هنأ لقني ل ذا ٠ ربظلا تقو لوأ سمشلا لاوز ن أ ىضتقي هناف
 ةعبللا ىف هلثم قحإو دمحأ نعو . لاوزلا لبق ربظلا ةالص زوج هنأ ةباحصلا ضعب نع ميدق فالخ هيف ناكو

 ريمخلاكرأ لف ) هلق . هطسو وأ هبناج ىأ نيملا مضب ( طئاحلا اذه ضرع ىف ) هلق . هباب ىف قأيس اك



YYةالصلا يقاوم باتك ۔ و  

 ىلصُي هلي ئنلا ناک » ةر ىلأ نع لاما ىلأ نع ةبمش اتتد لاق ر نہ رفح اشو - ه١

 َرصقلاو « ٌسمشلا تلازاذإ هلا لصيو . ةلالا ىلإ نيل نيب ام اف أرقيؤت « هتيلَج ف رعب انذَعأو يملا

 ثلث" ىلإ ءاشولا ريخأتب ىلا الو . برغلا ىف لاق ام تيس. يح سلاو مجر ةنيدأأ ىطقأ ىلإ بهذ ان داو

 « ليلا رشم“ وأ » لاقف رم هيل مث : ةبمش لاق داس لاقو . « ىلا رطش ىلإ - لاق "مل -. ليلا
 [ ۷۷۱ ‹ ۰۹۹ ‹ ۰٤۷ ‹ ٩۸ ىف هفارطآ _ ہ١٤ ثيدحلاز

 باب و ىف هركذ ىتألا ةمالس نب رايس وهو « لاپ ا وبأ انثدح » ىتيسثكلا ةباور ىف ( لاهنلا يأ نع ) هلق

 بهو قيرط نم قذوجلا ةياور قف « هنجي ىذلا ىأ ( هسيلج فرعي ) هو . هنع فوع ةياور نم « رصعلا تقو

 هجو فرعيف لجرلا فرصنيف » دمحالو < همجو فرعيف هبنج ىلإ هسيلج ىلإ لجرلا رظنيف » ةبعش نع ريرج نبا

 فرعي نیح فرصننو » ىرخأ ىف هلو < هقرعيف فرعي ىذلا هسيلج هجو ىلإ رظنيف د لسم ةءاور ىفو « هسيلج

 عجر ةنيدملا ىصقأ ىلإ بهذي اندحأو ) هلق . رصعلا ىلصي و ىأ بصنلاب ( رصعلاو ) هلو . « ضعب هجو انضعب

 ةغيصبو وأو ةدايزب « عجريو م امهريغ ةءباور ىفو < ليصالاو رذ فأ ةياور ق انه عقو اذك ( ةيح سمشلاو

 ىف نكل « دجسملا ىلإ مث نم عوجرلاو ةنيدملا ىصقأ ىلإ باهذلا لوضح هرهاظو < ىناطخلا حرش املاء ةعراضملا

 طقف باهذلا الإ هيف سيلف « ةيح شمشلاو ةئيدملا ىصقأ ىف هلحر ىلإ اندحأ عجري مث » ابيرق ةينآلا فوع ةياور

 « مشد یعم ٠ اندحأو » هلوق ىف واولا نأ لمتح : لاقي نأ بابلا ةياود نيبو اهني عمجا قيرطو ؛ عوجرلا نود

 امأو . هعم للص نمم ىأ اندحأ بهذي مث ريدفتلاو « ريخأتو ميدقت هيفو « مث لثم بيترنلل درت اهنإ لاق نم لوق ىلع

 لاخلا عضوم ىف عجر نوكي نأ لمتحمو « بهذ هلوقل انايب نوكيو عجرم ىنعمب نوكي نأ لمت>يف « عجر د هلوق

 قامركلازوجو حلا اندحأ بهذ ولو ريدقتلاو ءاذإ وأ ولامإ تطقس ط رشلا ةادأ نأ لمتحمو « اعجار بهذي ىأ

 رياغي هنكلا ظفللا ةبج نم المت ناك نإو وهو « ةيلاح ةلمج بهذبو اندحأ وه ىنلا أدتيبل اربخ عجر نوكي نأ

 سمنثلاو ةنيدملا ىصقأ ىلإ لجرلا عجري رصعلاو » ظفلب ةبعش نع دم نب جاجح نع دمحأ هاور دقو « فوع ةءاور

 قامركلا لاقو . عجري لدب « بهذي , ظفلب نكل هلثم ةبعش نع ثراحلا نب دلاخ قيرط نم ىئاسنلاو لسمو « ةيح

 . ىجتا عجري ىنمب عجرو ةردقم واولاو بهذي ىلع فطع عجر هلوق ىأ وهو رخآ الاتحا ىح نأ دعب اضيأ

 نع دواد ىبأ ةباور كلذ ديؤيو . اهانيكح ىتلا ةءاورلل قفاوم وهو « لاطب نا هب مزج ريخآلا لاتحالا اذهو

 ام انمدق دقو « ةيح سمشلاو عجريو ةنيدملا ىصقأ ىلإ بهذل اندحأ ناو ١ ظفلب هيف فاصملا خيش رم نب صفح

 ءىجنا ءادتبا نال اعوجر ىم امنو ‹ دجسملا نم ىأ باهذلا عوجرلاب دارملا نأ ت وأ فوع ةياور نأو اهملع درب

حلا اذه ثحابم ةيقب ىلع مالكلا ىتأيسو « اعوجر لزنملا ىلإ هنم باهذلا ناكف دجسملا ىلإ لزنملا نم ناك
 ىف ثيد

 اذهو . روكذملا هدانساب ىأ ( ةبعش نع ) ىرصبلا ذاعم نبا وه ( ذاعم لاقو) هلق ٠ ابيرق « رصعلا تقو باب د

 نب داح مزجو . هلبق ىذلا اذكو « نيوبرصب هلك دانسالاو < هب هيبأ نع ذاعم نب هللا ديبع نع لسم هلصو قيلعتلا

 ةبعش نع جاجح نع دحل اذكو < ليللا ثلث ىلإ » هلوقب لسم دنع لاهخلا بأ نع ةيلس
 ص ع 0 و ء رت و

 قدح نما دبع نب 0 ليع انريخأ لاق  لتاقم نا یی دمج اشو - ۲
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۰ 



 ۲۳ هوم هوو ثيدحلا

 رئاهذلاب هلي هللا لوسر فاخ انيلص اذإ انك » لاق كلام نب سنأنع را نا دبع نب ركب نع ناعما بلاغ
 « لا ءاقت ا انبايث ىلع انذجس

 كرابملا ناوه ( هللا دبع انربخأ ) هلو . « لتاقم نبا » رذ ىبألو « هريغو ليصألل اذک ( دع انثدح ) لوق
 ىف نارمآلا تيئو « ريكب هدج مساو ىلللا وهو « المهم انه عقو اذك ( نمحرلا دبع نب دلاخ انريخأ )هلق
 قاسارخلا نمحرلا دبع نب دلاخ هتقبلع فو ؛ دحاولا ثيدحلا اذه ريغ ىراخبلا دنع هل سیلو < ليعامسإلا جرختسم

 ىهو ةريبظ عمج ( رئابظلاب ) هلو . ايش یراخبلا اهل جرخ ملو ىدبعلا فوكسلا نحرلا دبع نب دلاخو قشمد ليز ظ
 ةي رك ةءاور نو « نيرثكالاو رذ ىلأ ةياود ىف اذك ( انب ايم ىلع اندجس ) لوق ”ربظلا ةالص دارملاو ‹ ةرجاملا
 اذه ىور دقو « رجلا نم ةياقولل ىأ ( رحلا ءاقتا ) هل . ددقم ءىش ىلع ةفطاع ىهو ءاف ةدايزب ء اندجسف د
 ىف هيلع مالكا مدقت دقو « براقتم ىنعملا نكل ؛ هظفلل رياغم هظفلو « ىضم اك بلاغ نع لضفملا نإ رشب ثيدحلا
 ولو بوثلا لع دوجسلا زاوج ىلع هب لدتسا نم لالدتسا نع باوجلا هيفو « ىلا ةدش ىف بوثلا ىلع دوجسلا باب »
 وه لب دارإلاب مالا كلذ فلا الو . رحلا ةدش ىف ناك ولو ربظلا ةالصل ةردابملا هيفو هتكرحم كرحتي ناك
 لعأ هتلاو . لضفأ داربإلا ناك ناو زاوجلا نايبل

 رصعلا ىلإ رہا ريخأل صا - ١
ofrنبا نع دبز نب رباج نع رانيد نب ورمع نع ديز نا ا ان دج لاق ناتا وأ اشم —  

 ؟ ةريطم ةليل ىف لل : بوب لاقف ءاشملاو ب رغلاو سهما و ترملقلا نانو اس ةنيدملاب ف ل ىبلا نأ نابع
 ىلع : لاق

 [ ۱۱۷ ٤ 4 ه507 : ىف ءاقرط _ ٥٤۴ ثيدحلا ]

 رصعلا ةالص تقو لخد امنم هغارف دنع هنأ دارملاو . رصعلا تقو لوأ ىلا ىأ (رصعلا ىلا ربظلا ريخأت باب ) هلق
 « نيتقولا كارتشاب لوقلا تابثا ىلإ ىراخبلا راشأ : رينملا نب نيزلا لاقو . ثيدحلا ىوار ءاثعشلا ىبأ نع قأيس اك
 ةرعشم ةمجرتلاو : لاق « هريغ لمتحم و كلذ لمت ثيدحلا ظفل نال ةلمتحلا رومألا ىف هتداع ىلع كلذب حرصب مل نكل
 ربظلا تقو نيب ىعفاشلا لاق : اولاقف هريغ هعبتو ىمفاشلا نع لاطب نبا لقن دقو ؛ نيتقولا نيب ةلصافلا ءافتناب
 امتإ و « ىمفاشلا نع بهذملا بتك ىف كلذ فرعي الو . ها رصعلل الو ربظلل انقو نوكتال ةلصاف رصعلا تقو نيبو
 . كارتشالاب لوقلا نن هدارمو « رصعلا تقو لوأ نم لصفني رهظلا تقو رخآ نأ ىلا بهذي ناك هنآ هنع لوقنما
 رصعلا نيب كارتشا ال هنأ كف « برغملا ىلا رصعلاو رصحلا ىلا رهظلا تقو » سابع نبا لوقب جتحا هنأ هيلع لديو
 . نويرصب هلك دانسإلاو ؛ ءاثعشلا وبأ وه (ديز نب رباج نعز هلق . رصعلاو ربظلا نيب كارتشا ال كلذكف برغملاو
 « تلق اک نوكي نأ ىأ ( ىسع ) هلق . ءاثعشلا وبأ وه هل لوقملاو « ىنايتخسلا وه ( بويأ لاقف ) هلو . دانید نبا وربع نع ةبمش قي رط نم «برغملا تقو باب د ىف هب حرص اک اهيمج اينامتو اعيمج اعبس ىأ ( اينامأو اعبس ) ھل
 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ريبزلا ىنأ نع ثيدحلا اذهل هجارخإ بقع كلام ًاضيأ هب لاق ملا لاتحاو



 ةالصلا تيقاوم بانک - ۾ ۲٤

 بامصأو لسم هاور نکل « رطم ىف ناک هل ەل : كلام لاق « رفس الو فوخ ريغ نم ه ةئيدملاب هلوق لدب لاقو « هوحن

 عما نوكي نأ نتناف « رطم الو فوخ ريغ نم » ظفلب ديبج نب ديعس نع تباث یبا نب بيبح قيرط نم نئسلا

 هيفو « ىوونلا هاوقو « ضرملل روكذملا عملا نوكي نأ ءادلعلا ضعب زوجو « رطملا وأ رفسلا وأ فوخلل روكذملا

 رهاظلاو ء رذملا كلذ وحن هب رم الإ هعم لص امل ضرملا ضرامل نيتالصلا نيب اپ هعمج ناكو ل هلال « رظن
 هنأ

 ميغ ىف ناک هنأ ىلع هلوأت نم منهو : ىووتلا لاق « هتياور ف سابع نبا كلذب حرص دقو « هباحصأب عمج قل

آل لطاب وهو لاق « اهالصف لخد رصعلا تقو نأ نابف الثم غلا فشكن | مث رہظلا لصف
 لاتحا ىتدأ هيف ناكنإو هن 

 تقو الإ برغل سيل هنأ ىلع ىنبم لاتحالا هيفن نأكو . ها ءاشعلاو برغملا ىف هيف لاتحا الف رصعلاو ربظلا ىف
 نأ ىلع هلوأت نم مهنمو : لاق . ملات لامتحالاف اذه ىلعف « ءاشعلا ىلا دت اهتقو نأ وهو « هفالخ هدنع راتخلاو ؛ دحاو

 فيعض لا حا وهو : لاق . اهتقو لوأ ىف رصعلا لجو اهتقو رخآ ىلإ ربظلا رخأ نوكي نأب « ىروص روك ذملا عما

 نيمرحلا مامإ هلبق هحجرو ىطرقلا هنسحتسا هفعض ىذلا اذهو . ها لمتحت ال ةفلاخع رهاظلل فلاخم هنأل لطاب وأ

 نبا نع ثيدحلا ىوار وهو ءاثمشلا ابأ نأب سادلا ديس نبا هاوقو ىواحطلاو نوشجامل نبا ءامدقلا نم هب مزجو

ب وربع نع ةنيمع نبا قيرط نم ناخسلا هآور ایف كلذو « هب لاق دق سابع
 : دازو ثيدحلا اذه ركذف راد ن

 : سانلا ديس نبأ لاق . هنظأ انأو : لاق « ءاشعلالجيو برغملارخأو رصعلا لجو ربظلا رخأ هنظأ .اثمششلا ابأ اي تلق

 بويل همالك مدقت دقف « هيلع رمتسي مل لب « كلذب مرحب مل نكل : تلق . هريغ نم دارم لاب ىردأ ثيدحلا ىوارو

 ضرعت اهف سيل اهلك ثيدحلا قرط نأ ىروصلا عملا نم هركذ ام ىوقي نكل « رطملا رذعب عملا نوكي نل هزيوجتو

رذع ريغب دودحلا اهتقو نع ةالصلا جارخإ مزلسيف ابقلطم ىلع لمحت نأ أماف . عمجأ تقول
 ةفص ىلع لمحت نأ أمإو ‹ 

 بهذ دقو . 20 لعأ هللاو ىلؤأ ىروصلا عمجاو « ثيداحألا قرتفم نيب اهب عمجيو جارخإلا مزاتستال ةصوصخم

 ذختي ال نأ طرشب نكل (ةاطم ةجاحلل رضحلا ىف عملا اوزوج ‹ ثيدحلا اذه رهاظب ذخالا ىلإ ةمألا نم ةعابج

 باععأ نم ةعاج نع ىباطخلا هاكحو ريبكلا لافقلاو رذخملا نباو بهشأو ةعيبرو نيريس نبا هب لاق نمو « ةداع كلذ

 لەف مل سابع نبال تلقف : لاق ريبج نب ديعسس قب رط نم ثيدحلا اذه ىن ملسم دنع عقو امب مل لدتساو « ثيدحلا

أ ءاثمشلا ىبأ نع مره نب ورمع قيرط نم ىئاسنللو . هتمأ نم ادحأ جرعال نأ دارأ . لاق ؟ كلذ
 ىلص سابع نبا ن

 ىلإ هعفر هيفو "للغش نم كلذ لعف « ءىش امهنيب سيا ءاشعلاو برغملاو ؛ ءىش امهنين سيل رصعلاو ىلوآلا ةرصبلاب

 دعب بطخ هنأو ةبطخلاب ناكر وكذملا سابع نبا لغش نأ قيقش نب هتلا دبع قبرط نم مسمل ةياور ىفو « لي ىنلا

 . هعفر ىف سابع نبال ةريره ىبأ قيدصت هيفو : ءاشعلاو برغملا نيب عمج مث « موجنلا تدب نأ ىلا رصعلا ةالص
 امو

 هجرخأ اعوفرم دوعسم نبا نع هلثم ءاج دقو ؛ حح ا قلطم ىف رهاظ جرحلا نب ليلعتلا نم سابع نبا هركذ .

 تعنص : لاقف كلذ ىف هل ليقف « ءافعلاو برغملا نيبو رصعلاو ربظاا نيب لَو هللا لوسر عمج » هظفلو یناربطلا

 جرح نع ويال هيلا دصقلا نال ٠ ىروصلا حملا ىلع هلح ىف حدقي جرحلا نن ةدارإو « ىتمأ جرحت الثل اذه

 جرحي الثل د لات مجلا اذه ةلع نع لثس امل سابع نبأ لوق كلذ ىلع لديو . كلذ ومنو لحو وأ ديدش درب وأ بلاغ شرم نم مويلا

 ش لع هللأو . فاش ديدس مظع باوج وهو « هتمآ



 2 ه4 موي ثيدحلا

 اهبرجَح رمق نم : ماشه نع ةماسأ وبأ لاقو . رصعلا تقو تيساي - ۴۳ م
 ناك» تلاق ةشئاع نأ هيبأ نع م.اشه نع ضايع نب نأ انثادح لاق رذنلا نب مبهاربإ شر س ٤ ت ىلإ 5 عا 000

 ى
 ع 2 ا .

 « امر جح نم جر مل سمشلاو ّرصملا ىلصُي هلت هللا لوسر

 امت رجح نم هلا رهظت مل « اہ رجح ىف سمشللاو
 مالي ةونلا ناك» تلاق ةشْناع نع ةورع نع ئره زلا نع نبيع نبا ان ربخأ لاق _ مت وبأ اشم - ه5

 4 دب هولا ربظت لل « ترجح ىف هملاط سشلاو رصقلا ةالص لس

 » ٌرهظت نأ لبق سمشلاو » ةصفح یا a ديعس نب یو كلام لاقو

 ىبأ ةياور ىف قيلعتلا اذه عقو اذك ( اهترجح رعق نم ماشه نع ةماسأ وبأ لاقو . رصعلا تقو باب ) هلق
 نب سنأ نأ لصاحلاو . فنصملا ةداع هب ترج اك لودوملا دانسإلا نع هريخأت باوصلاو . ةميركو ليصالاو رذ

 ةشئاع نع هيبأ نع ريبزلا نب ةورع نبا وهو ماشه نع ثيدحلا ايور ةماسأ ابأو يللا ةرمض وبأ وهو ضايع
 ليعامسإلا لصو دقو < ةقلطملا ةياورلا نم رصعلا ليجعت ىف حضوأ وهو « ةرجحلا رعقب دييقتلا ةماسأ وبأ دازو
 « اهترجح » هلوق ىف ريمضلا نأ كلذب فرعو « ترجح ىف ةمقاو سمشلاو » ظفلب نكل هج رختسم ىف ةماسأ بأ قيرط
 ةلمهملا مسضب ىهو ب ةرجحلاب دارملاو « نويندم مهلك ةرمض ىبأ دانسإو تافتلا عون هو « ةشئاعل
 «امترجح ىف سمشلاو ١ ىرمدزلا ةياور ىف هلوقو . اهؤوض سمشلاب دارملاو « تيبلا - جلا نوكسو
 قيرط نم تيقاوملا لوأ ىف مدقت دقو . هيف سمشلا تناك ىذلا عضوملا ىف ىأ « ءىنلا رهظي مل» هلوقو « ةيقاب ىأ

 هلمعو . روبظلا كلذ ريغ روبظلا اذمف « عفترت ىأ « روظت نأ لبق امترجح ىف سمشلاو , ظفلب ىرهزلا نع كلام
 فالتخا نيّتياورلا نيب یاو . ةرجحلا ىف هطاسبنا ءىلا روهظب و  ةرجحلا نم امجورخ سمشلا روبظب دارملا نأ
 نع هدنسم ىف ىديملا ةياور ىف ( ىرهزلا نع ةئييع نبا ) هلق . سمشلا جورخ دعب الإ نوكي ال ءىلا طاسينا نأل
 نم ىلق هاعوو ىاثذأ هّتممس نايفس نع » ليعامسالا دنع روصنم نب دم ةياور فو « ىرهزلا انثدح ةنيبع نأ

 ىنعي ( ملا كلام لاتو ) هلق . نيونت الب مضلاب ( دعب ) هلق . ةرهاظ ىأ ( ةعلاط سمشتلاو ) هلق . « ىرهزلا
 انمدق دقو . .ىنلل هلعج ةنيبع نباو ‹ سمشلل روهظلا اولمجل دانسالا اذه. ىرهزلا نع هوود نيروكذملا ةعبرآلا نأ
 ديعس نب ىح قيرط امأو , تيقاوملا لوأ ىف فلؤملا اهلصو كلام قيرط نأ « امهنيب عملا قيرطو كلذ هيجوت
 دئسم ىف قاربطلا ابلصوف ةزمح ىنأ نبا وهو بيعش قيرط امأو . تايرهزلا ىف لهذلا ابلصوف ىراصنالا وهو
 نامهط نب هاربا ةخسف ىف ىدع نبا قيرط نم اهانيورف ةرسيم نب دمع وهو ةصفح ىنأ نءا قيرط امأو « نييماشلا
 , ةثئاع هتمبف ىذلا وه اذهو « اهتقو لوأ ىف رصعلا ةالص ليجمت ثيدحلا اذه نم دافتسملاو . ةصفح ىنأ نبا نع
 : لاقف ىواحطلا ذشو . مدقت اك رصعلا ةالص هريخأت ىف زيزملا دبع نب رفع ىلع هب جتحاو ةورع امنع ىوارلا اذكو

 ىرابلا حف ٭ ج٤ - م



 ام ورغ برقب الإ اهنع بجتحت سمشلا نكت لف رادجلا ةريصق تناك ةرجحلا نأ لابتحال ليجعتلا ىلع هيف ةلالد ال

 فرع دقو , ةرجحلا عاسآا عم روصتي امن لاتحالا نم هركذ ىذلا نأب بقعت و « ليجعتلا ىلع ال ريخأتلا ىلع لديف
 ةرجحلا رعق ىف ابقاب سمشلا ءوض نوكي الو « ةعسنم نكت م كلَ ىنلا جاوز رجح نأ ةدهاشملاو ةضافتسالاب

 . ةريصق ردجلا تناك ولو « ةرجحلا عاق نع اهؤوض عفترا ادج تلام ىم الإو « ةعفت س ةمئاق سمشلاو الإ ةريغصلا

 « ريسي ءىشإ ةصرعلا ةفاسم نم لقأ اهرادج لوط ناك ثيح رادجلا ةريصق ةصرعلا ةقيض ةرجحلا تناك : ىوونلا لاق

 هطرش ىلع ثيدح هل عقب مل امل فلؤملا نأكو . اا ىف دعب سمشلا تناك هلثم رادجلا لظ راص اذاف

 طابنتسالا قيرطب كلذ ىلع لادلا ثيدحلا اذهب ىنغّتسا  هلثم ءىش لك لظ ريصم وهو  رصعلا تقو لوأ نيبعت ىف

 ىنأ نع الإ كلذ ىف ةفلاخم لعلا لهأ نم دحأ نع لقني مو ٠ دوصقملاب ة هحرصم ثيداحأ ةدع لسم جرخأ دقو

 سانلا هفلاخ : ىطرقلا لاق « ةيذثتلاب هيلثم ءىش لك لظ ريصم رصعلا تقو لوأ : لاق هنأ هنع روبشملاف , ةفبنح

 الو داربالاب مالا تبث اولاقف مهدعب ءاج نم ةعاج هل رصتنا دقف الإو « هنع نيذخألا ىنعي هباحصأ ىتح كلذ ىف مهلك

 تقو لوأ نوكيف « هيلثم *ىثلا لظ ريصي نأ دعب الإ دالبلا كلت ىف بهذي الو « رحلا دادتشا باهذ دعب الإ لصح

 هدر نع ىنغت اذه لثم ةياكحو « هيلثم لظلا ريصم رصعلا

 انأ تلد : لاق ًةمالَس نب رايس نع فو انّربخأ لاق هللا دبع انربخأ لاق لئاتم نب دمم شرو - ۷
 هيما لش ناك لاقف ؟ ةبوعكلا لب يم ل لور ناك فيك : ىبأ هل لاتق « سالا ةذرب لأ ىلع لأ

 سمشلاو ة ةنيدملا ىصقأ ىف هلحر ىلا اندحأ ر حجر 3 ا سکا ا نا - لوألا اول قل -

 مونلا هرکی ناكو « تسلا اما وعد یتا ءاشملا نم روي نأ بحت ناكو . . برغأا ىف لاق ام يرتو . ةيح

 ةلاملا ىلإ نيتسلاب أرقي و « هسياَج جرا فرعي نيح ةا ةالص نم لتفني ناکو . اهدءب ثييدحلاو البق

 كلام نب سنأ نع ًةحلط ىبأ نب لل دبع نب قاحسإ نع تلم نع سم نبل دبع اشو - ٨۸

 مسا نوم مدجيف فو و نب ورع ىنب ىلإ ناسنإلا جر 2 3 ا
 ٠٠١ , ٠١١ E : ىف هفأرطأ _ ه٤ ۸ ثيدحلا ]

W-۹لاق « فيتح نب لک نب ناثع نب رکب و غال ا دبع انربخأ لاق لئاقم نبأ  

 لص ةانذجوف كلام ن أ لع الع تح اجر م رولا زيزم دبع نب رع عم اذه ا لوقي ةمامأ اأ تمس

 هتم لص امك ىلا هلك لا لوس م ةالَص هذهو ؛”رصملا : لاق ؟ تيلص ىتلا ةالصلا مه ام مَع اي تلقف « صا

 نمز د ليعامسالا داز ( ىبأو انآ تلخد ) هلو . ىبارعالا وه فوعو كرابملا نبا وه ( هللادبع انربخأ ) هلق

 ران دلاو ةمالسو « نتفلا باّدك ىف أس اک نيتسو عبرأ ةننم ىف كلذ ناكو : تاق « ةرصبلا نم دايز نبا جرخأ

 هلو . ضوحلا ركذ ىف ريبكلا قاربطلا ىف ةياور هلع هنبال تعقو دقو «همجرت نم دجأ ملو انه هدلو هنع كح

 هيفو « هركذي ملةزرب بأ نوكل ةبوتكملا نم سيل رتولا نأ ىلع هب لدتساو ‹ ةضورفملا ىأ ( ةبوتكملا )



 0۹ ےب دیا

 ا صم ل ا سس ۲۷
 كلذ رهظلا تيم” و « رحلا ةدش تقو وهو ىنعمب ةرجاملاو ريجملاو , ريجحلا ةالص ىأ ( ريجملا لصي ناك) هلق . ثحب .

 ةالص لوأ اهنأل ليقو راهنلا ةالص لوأ امال ىوآلا تيمس ليق ( ىلوالا امتوعدت ) هلق . ذئنيح لدي اهنقو نال
 ءامسلا طسو نع لوزن ىأ ( سمشلا ضحدت نيح ) هلق . سخا تاولصلا هل نيب نيح مك ىنلاب ليريج اهالص
 لوأ ىف ربظلا ىلصي ناك هنأ كلذ ىضتقمو « سمشلا لوزت نيح » لسم ةياور و « قلزلا وهو ضحدلا نم ذوخأم
 ١ طورش دقف دنع وأ داربإلاب سالا لبق وأ دربلا نمز ىف كلذ نوكي نأ لايتحال داربإلاب رمآلا كلذ فل اخي الو « اهتقو
 لصحت ال تقولا لوأ ةليضف نإ لاق نم هرهاظب كسمتي دقو . ذاوجلا نايبل وأ « رحلا ةدشب صتخم هنآل داربإلا
 ثيدحلاب دارملا نأ رهظي ىذلا نكلو « تقولا لوخد لبق امهريغو رتسو ةراهط نم هعردقت نکی ام مدقتب الإ
 ءارلا حتفب ( هلحر ىلإ ) هلق . ةالصلا بابسأ ريغب تقولا لوخد دنع لغاشي ل نمل ةليضفلا لصحتف « بيرقتلا
 نزلا لاق . ةيقن ءاضيب ىأ ( ةيح سمشلاو ) هلق . لحرلل ةفص ( ةنيدملا ىصقأأ ىف) هلق . هنكسم ىأ ةلمهملا نوكسو
 . ها ءىثلا ىثم لظلا ريصم دعب نوكي ال كلذو ؛ ةراثإو اعاعشو انولو ةرارح اهرثأ ةوق اهتايحب دارملا : دينملا نبا
 ىف لاقام تيسنو ) هل . اهرح دج نأ اهتاميح : لاق نيعباتلا دحأ ةمثيخ نع يح دانساب دواد ىلأ ناس ینو
 نم ىأ ( ءاشعلا نم رخؤي نأ ) هلو . هنع ةبعش نع جاجح نع هتياور ىف دمحأ هنیب « رايس وه كلذ لئاق ( برغلا
 ضعب هنأب بقعتو « هيلع لدي ضيمبتلا نآل اليلق ريخأتلا بابحتسا ىلع ليلد هيف : ديعلا قيقد نبأ لاق « ءاشعلا تقو
 ناك امنإ ريسخأتلا نأ رباج ثيدح نم « ءاشعلا تقو باب , ىف ىنأيسو « ةرثكالو ةلق ىلع هيف ةلالد ال قلطم
 قابسو « كاذب اهتيمسن كرت ىلإ ةراش] هيف (ةمتملا اهنوعدت ىلا ) هلو . عاملا دوبشل .ىي نم راظتال
 ةيمسنف « امهرمأي ماتهالل امهريغ نود ءاشعلاو رمظلا هدييقت لعل : ىبرطلا لاو . درفم باب ىف هيلع مالكلا
 ' ةمهارك ىلع مالكلا قأيسو . اهريخأتب رعشي ةمتعلاب ءاشعلا ةيمسلو « اهدقتب رشي ىلوآلاب ربظلا
 نم ) هلق . نيمومأملا ىلا تفتلي وأ « ةالصلا نم فرصني ىأ ( لتفني ناكو ) هلوق . درفم باب ىف اهلبق مونل
 مدقت ( هسيلج لجرلا فرعي نيح ) هلق ٠ كلذب حبصلا ةيمست ىف ةهارك ال هنأ هيفو « حبصلا ىأ ( ةادغلا ةالص
 هجو ناسنإلا ةفرعم ءادتبا نال حبصلا ةالصب ليجعتلا ىلع كاذب لدتساو « هيف ةأورلا ظافلأ فالتخا ىلع مالكلا

 ةءارقلا ليت رت مب هتداع نم مولعملا نمو . ةالصلا غارف دنع ناك كلذ ناب حرص دقو « سلغلا رخاوأ ىف نوكي هسيلج ٠
 ىتآلا ةشئاع ثيدحل فلاخم هنأ ريثملا نب نزلا ىعداو « اسلغم اهيف لخدي ناك هنأ كلذ ىضتقف , ناكرألا ليدعتو
 ةفرعمب قلعتم ةزرب ىبأ ثيدح نأ وهو « رهاظ امهنيب قرفلا نأب بقمتو « ء سلغلا نم نفرعيال » هيف تلات ثيح
 . ديعإ وهف دعب ىلع هنأ عم ففلتم وه نمي قلعتم ةشئاع ثيدحو « نكمم وهف ىلصملا بنج ىلا سلاج رفسم وه نم
 ةقاحلا ةروسب قاربطلا ةباور ىف اهردقو . ىألا نم ىنعي ( ةئاملا ىلا نيتسلاب ) حبصلا ىف ىأ (أرقيد ) هل
 لوقي نأ سايقلا نأ ىنامركلا راشأ و « ةئاملا ىلا نيتسلا نيب ام د ظفلب « رهظلا تقو باب » ىف مدقتو « اهوحنو
 نيب ام أرقبو : ريدقتلا نوكي نأ لمتحيو : لاق « ددعتم ىلع لوخدلا ىضتقي « نيب د ظفل نآل ةئاملاو نيتسلا نيبام
 ةعراسمو « ريبكلا عم ريغصلا بدأت قايسلا ىفو . هيلع مالكلا ةلالدل ابق وف ظفل فذغ . ةئاملا ىلا اهقوفو نيتسلا
 جارخ]و . مهلزانم تناك اهنال ءابقب ىأ ( فوع نب ورع یب ىلا ) لوق . هب افراع ناك اذإ باوجلاب لوثسملا
 نمز ىلا هتفاضاب حرصي مل ولو دنسم « اذك لعفت انک د ىباحصلا لوق نأ ىرب ناك هنأب رمشم ثيدحلا اذهل فنصملا



۴۸ 
 ةالصلا تبقاوم باتيك - و

 .اظفل فوقوم هنأ قيلباو . فوقوم وه : اعر غو بيطخلاو ىنظقرادلا:لاكو « رک املا رایٽخا وهو ألم ىنلا

 ىور دقو . هب ىنلا نمز.ىف هنوك ذارأ هنأ ىلع لمحبف جاجتحالا ماقم ىف هدروأ ىناحصلا نال « اكح عوف

 لات . ىئاسنلا هجرخأ « ثيدحلا < رصعلا ىلصي عقل هنا لوسر ناك د هيف لاقف كلام نع ثيدحلا اذه كرابملا نبا

 تقولا طس و ىف رصعلا نواصي اوناكو « ةَ دملا نم نيليم ىلع فوع نب ورع ىب لزانم تناك ءايلعلا لاق : ىووثلا

 « اهتقو لوأ ىف رصملا ةالصب ألله ىنلا ليجعت ىلع ثيدحلا اذه لدف میو رحو مهامعأب نولغتشي !وناك مہنال

 نب دعسأو ه ( ةمامأ ابأ تعمس ) عوق . ةعفترم سمشلاو مهيتأي ناك لجرلا نأ سنأ نع ىرهزلا قيرط ىف قأيسو

 امقو رخآ ىف ةالصلا لصي ناك زب زعلا دبع نب رمع نأ ىلع ليلد ةصقلا فو . هنع ىوارلا مع وهو « فينح نب لبس

 تقو نال ربظلا نود رصعلا ىف ةورع هيلع ركنأ اع ء مدقت اک هيلا عجرف ةورع هيلع ركنأ نأ ىلإ , هفلسل امبت

 تقو ءاهتثا دنع وهو ء ًاضيأ اهتقو لوأ ىف رصعلا ةالص ىلع ليلد هفو . رصعلا تقو فالخي هيف ةهارك ال ربطظلا

 . نيتقولا نيب ةلصافلا مده ىلع ًاضيأ لديف , رصعلا وأ ربظاا ىهأ سنأ ةالص ىف ةمامأ وبأ ككشن اذملو « ربظلا

 همع سيل هنكل « راصنألا ىف عمتجم امهبسن نأ عم هنم انس ريك أ هنوكل و ريقوتلا ليبس ىلع وه « معاي » هل هلوقو

 لعأ هللاو . ةقيقحلا ىلع

 هللا لوسر ناك: لاق ثالام نب نأ ىثدح لاق یره نع تیمش انربخأ لاق نالا وبأ اش - ه٠

 ىلاوتلا ٌضعبو « ةعفترم ثرممشلاو ا ىلاوملا ىلإ ٌبهاذلا ْبَمْنْيَف « ةّيح ةمفترم ثرسمشلاو مما لص هك

 ءوحت وأ لاين ةدبرأ ىلع ةنيدملا نم

 ب أ نع باهمث نبا نع الام ان ريخأ لاق فو 66 هلل دبع اشو - هما
 س 58 لا كلام

 ةر سمشلاو مهتأيف ا ىلإ ان بمهاذلا بهذي مل ءرصملا
 ش

 هل ٠ ةدئاف الب راركت هنآل أطخ وهو « هريغ نود لمتسملا ةياور ىف عقو اذك « رصءلا تقو باب هلق

 ( ةعفت ص سمشلاو ميت ايف ) كلذ دعب هلوقو . مدقت اک اب وضو اهرح ءاقب ىلا ةراشإ هيف ( ةيح ةعفت س سمشلاو )

 ب هليجعت ىلع ليلد كلذ فو  ةضفخنم اهنأب هب فصوت ىذلا دحلا ىلإ لصت م اهنكل : عافترالا كلذ نود ىأ

 هل ظفللاو ىواحطلاو قاسنلا ىورو « لايمأ ةعبرأ ةفاسم ىضمت نأ دعب عافترالاب سمشلا فصول رصعلا ةالصا

 ىلا عجرأ مث « ةقلع ءاضيب سمشلاو رصعلا انب ىلصي كلي هللا لوسر ناك » لات سنأ نع ضيبالا نأ قيرط نم

 كتل وأ نأ معن نحن : ىواحطلا لاق.« ىلص دق إب هللا لوسر ناف اولصف اوموق مهل لوقأف ةثيدملا ةيحان ىف ىوق
 ضعب و ) هلق . ابلجعي نکړ هنأ ىلع كلذ لدف ٠ سمشلا رارفصا لبق ال اهنولصي اونوكي مل -سنأ موق ىنعي -

 ىبأ قيرط نم بابلا ثيدح قييبلا ىورو « ةروكذملا ةفاسملا ةئيدملاو ىلاوملا ضعب نيب ىأ انه عقو اذك ( ىلاوعلا

 كلذكو « ةلمهملا لادلاب و ةدحوملا مضي « ىلاوعلا دعب و د هرخآ ىف لاقو هيف ىراخبلا خيش ىناملا ىفأ نع ىناغملا ركب

 ةعبدأ د لاق نكل ىرهزلا نع سنوي نع يللا قيرط نم قييبلا هلصوو ٠ اقيلعت ماصتعالا ىف فنصملا هجرخأ

 .ةبتع بأ جرفلا نب دمحأ نع اعيمج جارسلا سابعلا وأو هحبصص ىف ةناوع وبأ ثيدحلا اذه ىودو ؛«ةثالث وأ لايمأ



 ۳۹ . هور. كيدحلا

 هجرخأ و« « لايمأ ةلالث ىلع ةئيدملا نم ىلاوعلاو » هظفل و ىرهزلا نع ةلبع ىبأ نب ميهارب | نع ريح نب دم نع
 . نع رمعم نع قازرلا دبع ءاورو « لايمأ ةتس ىلع » هدنع عقوف هدنسب روكذملا ةبتع ىبأ نع لماحما نع ىنطق رادلا
 ةتس ةفاسم اهدعب أو نيلبم ةفاسم ةنيدملا نم ىلاوعلا برقأ نأ كلذ نم لصحتف «ةثالث وأ نيليم ىلع » هيف لاقف ىرهزلا
 : ضايع لاق ,لايمأ ةثالث ةفاسم ىلاوعلا دعب أ ١ كلام .نع ةنودملا ىف عقوو ٠ ةظوفح لماحلا ةياور تناك نإ لايمأ
 بحاص مرخآ دحاو ريغو را دبع نبا مزج كلذيو « ىهتنا لايمأ ةينام اهدعبأف الإو اهترامع مظعم دارأ هنأك
 نع ةرابع ىلاوعلاو « ةعقاولا هذه ىف بهاذلا ااا بهذي ناك ىلا ةنكمالا دعبأ هنأ دارأ نوكي نأ لمتحيو . ةياهنلا
 ضعبو) هلوق : (هيبنت) . ةلفاسلا اهل لاقيف اهتماهت ةمج نم ناك ام امأو « اهدحن ةبج نم ةنيدملا لوح ةعمتجما ىرقلا
 هيف لاقف ثيدحلا اذه ىف ىرهزلا نع رمعم نع قازرلادبع هنيب « سنأ ثيدح ىف ىرهزلا مالك نم جردم ( حلا ىلاوعلا
 : لاقف اذه ىلع ىنامركلا فقي ملو « ةثالث وأ نيليم ىلع ةنيدملا نم ىلاوعلاو : ىرهزلا لاق  ةيحسمشلاو هلوق دعب -

 عم ىأ ( رصعلا ىلصن انك ) ىرخالا قيرطلا ىف هلق . هتداع وه ۴ ىرهزلا وأ سنأ وأ ىراخبلا مالك امإ وه
 ىطقرادلا هجرخأ هب احرصم كلذك كلام نع دلخم نب دلا هاور دقو « ىرخالا قرطلا نم كلذ ربظي اک متلي ىنلا
 ضببالا فأ ةياور كلذب رعشت اك هسفن بهاذلاب دارأ اسنأ نأك ( ءابق ىلإ انم بمهاذلا بهذي مث ) هلق . هبئارغ ف
 ىرهزلا باحأ نم دحأ هعب اتي ملو « ءابق ىلا 'ثيدحلا اذه ىف لاق هنأ كلام ىلع فلتخم مل : ربلا دبع نبأ لاق ؛ ةمدقتملا

 بقعلو . هيف كشال مهو ءابق لإكلام لوقو : لاق « ثيدحلا لهأ دنع باوصلا وهو «ىلاوعلا ىلإ » نولوقي مہک لب
 كلام ىلإ هيف مولا ةبسنف ىنطقرادلا نع ىج ابلا هلقن « كلام لاق اك « ءابق ىلا د ىرهزلا نع بذ أ نبا نع یور هنأب
 نب دلاخ هاور دقو « اكلام هب ثدح نيح ىرهزلا نم نوكي نأو هنم نوكي نأ لمتحا امهو ناك نإ هناف « دقتنه
 مزجام فالخم ىرهزلا نع عب وتو كلام ىلع هيف فلتخا دقف « ةعامجا لاق اي « ىلاوءلا ىلإ د هيف لاقف كلام نع دلخم
 ىنعملاف كلذ عمو . ظفللا ثيح نم حيحصف « ىلاوعلا ثيدحلا لهأ دنع باوصلا : هلوق امأو . ربلا دبع نبا هب
 ىف نأ ىأر امل اكلام لعلو « ءابق لك ىلاوعلا تسيل و ىلاوعلا نم ءابق نال صخأ كلام ةياور نكل « براقتم
 ناسنالا جرخي مث د اهيف لاق ثيح قنح] نع ةمدقتملا هتياور ىهو ةرسفملا ةياورلا ىلع ابا الامجإ ىرهزلا ةياور
 سنأ نع هاثدح اعيمج امهنال ةدحاو ةصقلا نأ ىلع كلام ىنبف « ءابق لهأ مهنأ مدقت دقو « فوع نب ورم ىب ىلإ
 نم هيف مولا نأ ىلع لاطب نبا لالدتسا امأو . هيف مو اكلام نأب مزجلا نم ىلوأ عملا اذبف « براقتم ىنعملاو
 أطوملا ىف هتيثأ اكلام نال ء رظن هيفف ىرهزلا نع ةعامللا ةياورل ةقفاوملا ةمدقتملا دلخم نب دلاخ ةياورب كلام نود
 ؟ مهو ةعاجلا ةياور نأ ىلع ةلاد نوكت فيكنف « ةذاش هنع دلخم نب دلاخ ةياورف < هباصأ ةفاكهنع هاور ىذلا ظفللاب
 ؟ هب هثدح نيح ىزهزلا نم وأ ؟ امهعبت نمو ىنطق رادلاو راربلا هب مزج اک كلام نم وبف مو انآ انيلس نإ لب
 نسحاب كلام باوصلاب ىراخبلا ىضق : ديشر نبالاق . قفوملا هللاو اهانحض وأ ىلا عمجلا قيرط كولس ىلوالاو
 ىف اهطبض مدقت ءابق : ( هيبنت ) . نيعملا رسفملا كلام ثيدح هعبتأ مث لمجما الوأ مدق هنآل , ةرابع زجوأو ةداش]
 . لعأ هللاو ( ةب رقلا لأساوإ) ىلاعت هلوق دح ىلع وهو ءابق لمهأ ىأ ( مهتأيف ءابق ىلإ ) هلق . ةلبقلا ىف ءاجام باب
 رثكأ وأ نيليم رصعلا ةالص دعب بهذي نأ نكمب ال هال « اهتقو لوأ ىف رصعلا ةالصب ةردابملا ثيدحلا ىف : ىوونلا لاق
 دقو . ةفينح ىنال افالخ هلثم ءىش لك لظ ريصم رمعلا تقو لوأ نأ ىف روهمجلل ليلد هيفف « ريغتت مل سمشلاو
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 نصملا اف نم _مثإ صا - ١

 « هلامو له رو اع اك رصملا ةالص هل وف ىذلا » ع e لاق هي هلا لوس نأ رع نا نع عنان نع تام انب لاق شوب نب هللا دبع شرڪ = ۲

 تقو نع اهريخأت تاوفلاب دارملا نأ ىلا مثالا ركذب فنصملا راشأ ( رصعلا ةالص هنتاف نم مثإ باب ) هلق

 :ةزيزب نبا لاق ( هتوفت ىذلا ) ِهِلوَق . كلذ ىف ثحبلا تاسو « كلذ لع بترتي امأ] مثإلا نال , رذع ريغب زاوجلا

 هلق . ةعاجلا ةالص ىف درفم باب ىف كلذ ىلع مالكلا ىتأيسو : تلق . ةالصلا انتتاف لوقي نأ هرك نم ىلع در هيف

 ( هلهأ رتو ) هلق . ام اكف هلوق نم ءافلاو ةالص ظفل رثكالل طقسو « ىنيمشكلل اذك ( ام "اف رصعلا ةالص )
 « هنتأف ىذلا ىلع دئاع وهو هلعاف مسي مل لوعفم راو ىف رمضأو « رتول ناث لوعفم هنأ ىلع روهملا دنع بصنااب وه
 راشأ اذه ىلإو «  مكلامعأ مرتي نلو إل ىلاعت هلوق هلثمو . نيلوعفم ىلا دعتم وهو . هلامو هلهأي بيصأ ىنعملاف
 زوج اذه ىلعف ‹ صقن ىنعم انه رتو ليقو . ىبتنا كتي هللا دبع وبا لاق : لاق ىلمتسملا ةياور ىف عقو ايف فنصملا

 لاقو . عفر لهألا ىلإ هدر نمو « لعافلا ماقم موقيام رمضأو بصن لجرلا ىلإ صقنلا در نم نآل « هعفرو هيصن

 نوكيف ذخأ یم رتو نأ ىلع عفرلاب و « نیل وعفم ىلا ىدعتي وهو بلس ین رتو نأ ىلع بصنلاب یورپ : ىطرقلا
 ‹ هلام تذخأ وأ اليتق هل تلتق اذإ لجرلا ترسو ًاضيأ ىلمتسملا ةباور ىف عقوو . هلعاف مسب مل ىذلا لوعفملا وه هلهأ

 وه روتوملا : ىرهوجلا لاق نكل « زاحب لاملا ىف هلامتساف اذه ىلعف « مدلا ىف لظلا وه ليلخلا لاق اي رتولا ةقيقحو

 هلهأ ذخأ نم روتوملا ليقو . هصقن ىأ هقح هرتو ًاضيأ لوقتو رتو هنم لوقت « همدب كردي ملف ليتق هل لثق ىذلا
 مغو مثلا مغ : نامغ هيلع عمتجي هنآآل ةالصلا هتتاف نل كلذب هيبشتلا عقوف « همغل دشأ كلذو هيلا رظني وهو هلام وأ
 راصف هلامو هلهأ ذخأ رتو ىنعم : ليقو . راثلاب بلطلا مغو « بلسلا مغ : نامغ روتوم لا ىلع عمت اك . باوثلا دقف

 وحن ركذف عفان نع بوبأ نع ةملس نب داح قيرظ نم ىجكلا لسم ىفأ ةباور هلبق ىذلا ديؤيو . ادرف ىأ ارتو

 . . اهب صحم كلذ نأو ٤ رصعلا هتوفت نم ىلع ظيلغتلا ثيدحلا رهاظو « , دعاق وهو ه هرخآ ىف دازو ثيدحلا اذه
 عنمي الف ‹ بيجاف رصعلا ةالص نع لأس لئاسل اباوج جرخ ثيدحلا اذه نوكي نأ لمتح : ربلا دبع نبا لاقو

 ةلعلا تفرع اذإ صوصنملاب صوصنملا ريغ قحلي امثل هنأب ىوونلا هبقعتو . ام تاولصلا نم اهريغ قاحلإ كلذ

 دقو . لاتحالا عفدب ال اذهو . ىبتنا امب رصعلا ريغ قحتلي الف ققحتت ل كحل ا اذه ىف ةلعلاو , لاق . امف اكرتشاو

 ةالص كرت نم » اعوفرم ءادردلا ىلأ نع ةبالق ىبأ قيرط نم هريغو ةبيش ىلأ نبا هاور ا ربا دبع نبا جتحا

 دحأ ءاور دقو . ءادردلا ىبأ نم عمسي مل ةبالق اأ نال عاطقنا هداتسإ ىفو : تلق . ثيدحلا « هت وفت ىح ةيوتكم

 نابح نبا ىورو . رصعلا نييعت ىلا ءادردلا ىلأ ثيدح عجرف « رصعلا كرت نم ١ ظفلب ءادردلا ىلأ ثيدح نم

 ىف مومعلا هرهاظ اذهو <« هلامو هلهأ رتو امن اك-ف ةالصلا هتتاف نم » اعوفرم ةءواعم نب لفوت ثيدح نم هريغو

 هل ريخ هلامو هلهأ :؟دجأ رتوي نال و ظفاب لفون نع رخآ هجو نم قازرلا دبع هجرخأو . تابوتكتلا تاولصلا



 نوم موو ثيدحلا
 ۴١

 ردصملا بصنلا ةباور هيجوت حيجرت ًاضيأ هنم دافتسيو . مومعلا هرهاظ ًاضيأ اذهو « ةالص تقو هتوفي نأ نم
 فنصملا هجرخأ « هلامو هلهأ رتو ام أكف هتتاف نم ةالص تاولصلا نم » ظفلب لفون كثيدح نم ظوفحلا نكل « اج
 ىبال تلق : ىرهزلا نع هيف دازو رخآ هجو نم قناربطلا هاورو ؛ مریغو ىناربطلاو ًاضيأ لسمو ةوبنلا تاءالع ىف
 أ نا هاورو . رصعلا : لاق ؟ ةالصلا هذه ام هب ه٣ دح ىذلا وهو نمحرلا دبع نبا ىنعي ركب
 ىواحطلا هاورو « نمحرلا دبع نا ركب نأ ريسفت نم رصعلا امن وك نأ ظوفحملاو , ريخلا سفن ىف رصعلا اهنوكب حرصف
 ىف هريرقت ىقأيسو « كلذب رصعلا صاصتخا رهاظل اف . رمع نبا لوق نم ريسفتلا نأ هيقو رخآ هجو نم قبيبلاو
 « معن : لاق ؟ سمشلا بيغت نيح : عفانل تلق و دازو هوحن ركذف عفان نع جرج نبا نع ثيدحلا اذه جرخأ هناف قازرلا دبع ةياور ىف عقو ام اهتقو نع امجارخ] اهتيوفتب داملا نأ ىلع لدب امو . هدعب ىذلا ثيدحلا ىلع مالكلا
 كثيدحلا اذه ىف لاق هنأ ىعازوألا نع دواد وأ ىور نکل « هريغ نم ىلوأ اههقف ناك اذإ ىوارلا ريسفتو
 دارملا نأ بهو نبا نع لقنو . رصعلا تآو جورخ ىف هبهذم ىلع ىنبم هلعاو « ةرفص سمششلا لخدت نأ اهتاوفد »
 رارفصاب اهتاوفال ةعاملا ىف اهتاوف دارأ امن : حارشلا نم هعبت نمو بلبلا لاتو . راتخلا تقولا نع اهجارخ]
 ةالص لك ىف دوجوم تقولا باهذ نآل  رصعلا صاصتخا لطبل هلك اهنقو تاوفل ناك ولو : لاق « اميغمي وأ سمشلا
 عامتجال كلذ تصختخارصعلا نأ همالك ردص ىف نكل ةالص لك ىف دوجوم ةعاجلا تاوف نال « هاعدا ام نيعب ضقونو
 : لاق « كلذب رصعلا صتخ الف نيبقاعتملا عامتجا امف ًاضيأ رجفلا ناب ريثملا نبا هبقعت و « اهيف ةك_:الملا نم نيبقاعتملا
 بابلا ثيدح ىلع ىذمرتلا بوبو . ىهننا ةليضفلا نم ءاش اع تاولصلا نم ءاشام صتخم ىلاعت هللا نأ قحلاو
 ةنياعم دنع فسألا نم هقحلي هنأ ثيدحلاب دارملاف اذه ىلعو ؛ ىهاسلا ىلع هلم « رصعلا تقو نع وهسلا ىف ءاج ام »
 هنم ذخؤيو « سع نب هللا دبع نب لاس نع كلذ ىم ىور دقو : هلامو هلهأ هنم بهذ نم قحليام لص نمل باوا
 ةراشإ ثيدحلا اذه ىف : ربلا دبع نبا لاق . مثإلا لوصحو باوثلا دقف عاتجال  دشأ دماملا فسأ نأ ىلع هيبنتلا
 ‹ ثيدحلا اذه ماقم موقي ثيدح دجوي ال : لاطب نبا لاقو . اهم ريثك نم ريخ لمعلا ليلق نأو , ايندلا ريقحت ىلإ
 ثيدحلا اذه ريغ ةظفاحلا فيبكت هيف ثيدح دجوب الو : لاقو ( تاولصلا ىلع اوظفاح ) لاق ىلاعت هللا ناگ

 معلا كرت نم اپ - ٠
 ی نع ةبالقإ یا نع ريثك ىبأ نب 0 اذ دح لاق ماشه امدح لاق مارا ف 0 اشو - ۴

 نس » لاق ۇل بلا ناف « معلا زالصب اوك : لاقف مع روق ر قر اک ؟ لاق يلا
 « لع بح دقف رصملا ةالص كرت

 [ه84 : یف هفرط د تلا ]

 ردص ىلع رصتقا ثيح ىراخبلا داجأ : ديشر نبا لاق ؟ هکح نوكي ام یا ( رصعلا كرت نم باب ) هلق
 دنع طقس ( ميهاربإ نب لسم انثدح ) هلو ٠ تاوفلا نم دمعتلا ةدادأب حرصأ كرتلا ناب بقعتو . ةمجرتلا هذه ىلإ جات الو هلبق ىذلا بابلا ىف بابلا ثيدح رکذب نأ ىخبني ناك : هديغ لاقد ٠ ليوأتلا الع هيف قيأف ثيدحلا
 هللا دبع ىنأ نبا وهو « ماشه انأبنأ » رذ ىبأ ريغ دنع عقو ( ماشه انثدح ) هلق . « مهار نبا » ليصألا



 ةالصلا تيقاوم بات ۾ ش ۳۲

 قيرط نم ةعيزخ نبا دنع ( ةبالق ىلأ نع ) هلق . « انثدح و رذ ىبأ ريغ دنع ( ىع اثربغأ ) هلق . ىاوتسللا

يللا ىلأ نع ) وق . هثدح ةبالق ابأ نأ ىع نع ماشه نع ىلابطلا دواد ىنأ
 ريكسبتلا باب ٠ ف فنصملا دنع ( ح

 هثدح حملا ايأ نأ دانسإلا اذه ىف ماشه نع ةلاضف نب ذاعم نع « ميغلا موي ىف ةالصلاب
 ةماسأ نبا وه حيلملا وبأو «

تلا نم ةئالث دانسإلا ىو « يباع هوبأ و ساع همسا نأ مدقت دقو « ىلذهلا ريمع نإ
 ىلع اماشه عباتو . قسن ىلع نيمبا

ع امی دحو رمعمو نابيش ريثكى أ نب ىحي نع دانسإلا اذه
 ىبأ نع ىحب نع هاورف ىعازوآلا ميفلاغو « دمأ دن

نتلا ینایس اک نثملا قايس ىف اضيأ مهفلاغو « ظوفحلا وه لوآلاو « ةديرب نع رجاهملا ىبأ نع ةءالق
 باب د ىف هيلع هيب

ليف ( مغ ىذ ) هل . ىلسالا بيصحلا نبا وه ( ةديرب عم انك هلق ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ روكذملا « ريكبتلا
 

 وأ <« تقولا جزخ ىح ريخأتلا ىف غلابيف تقولا لوخدل طاتخي عطنتمل امإ ريخأتلا ةنظم هنال كلذب ميغلا موي صخ

 ييكبتتلاو « الجب ىأ ( اوركب )وق . تقولا جرخي نأ ىلإ هلغش ىف لسرتسيف تقولا ءاقب نظیف رخآ ساب لغاشتل

 ( قب ىنلا ناف ر هلق . رابلا لوأ .ىثلاب ةردابملا هلصأو : ناک تقو ىأ ىف ناك .ىش ىأب رداب نم لكل قلطب

مجال ميغلا دوجو عم تقولا لوأ لوخد نقيت ةفرعم لكشتسا دقو « ليلعتلل ءافلا
 ىلع الإ هيف نودمتعی اونوكي م 

 ربظت نأ نم ميسفلا موي ىف عنام ال هنأأل ‹« تقولا لوخد ةفرعم دنع كلذ لاق ةديرب نأ لاتحاب بيجأو ؛ سمشلا

صعلا ةالص كرت نم ) هلوق . داهتجالا ىنكي لب نيقيلا -سمشلا تبجتحا اذإ - طرتشي ال هنإ مث . انايحأ سمشلا
 ( ر

 ءادردلا فأ ثيدح نم دمحأ هجرخأ اذكو « ادمعتم و هتياور ىف رمعم داز
 نم ءدقف د طقس ( طبح دقف ) هلق .

 ىصاعملا لهأ ريفكتب لوقب نم ثددحلا اذهب لدتسا دقو . « هلمع هللا طبحأ د رمعم باور ىفو < لتا ةا

ا الاب رفكي نمو )ل ىلاعت هلوق ريظن وه : اولاقو مهريغو جراوخلا نم
 : ربا دبع نبا لاقو ( هلمع طبح دقف ن

قوطنمو اهموبفم ضراعتيف هلع طبحب مل ناميإلاب فكي مل نم نأ ةيآلا موبفم
 ‹ ثيدحلا ليوأت نيعتيف ثيدحلا 

 كرات نأ نم مهل وقب لاق نمو ةلباذحلا اضيأ ثيدحلا رهاظب كسمتو . حيجرتلا نم ىلوأ ناك نكمأ اذإ عملا نال

 اولوأتف دوما امأو . كاذب رصعلا تصتخا ام هيلا اوبهذ ام ىلع ناك ولف اضيأو . مدقت ام مهياوجو « رفك ةالصلا

قف لمعلا لوأ نم منمو « طبحلا لوأ نم مهنمو « كرتا ببس لوأ نم مهنف : قرف هلي وأت ىف اوقرتفاف « ثيدحلا
 : لي

 ىباحصلا هم ىذلا نأب بقعتو . اهماقأ نمي ائزهتسم افختسم نكل افرتعم وأ « امبوجول ادحاج اهكرت نم دارملا

 الساكتم اهكرت نم دارملا لبقو . مدقت اک هريغ مف نم ىلوأ همېفو « اهلا ةردابملاب مأ اذهو < طب رفتلا وه امإ

لا ىزب الو هلوقك دارم ريغ هرهاظو ديدشلا رجزلا جرخم ديعولا جرخ نکل
 زاجم نم وه ليقو « نمؤم وه وقاز

 كلذ ىف لمعلا ناصقن طبخلاب دارملا ليقو < طبع نأ داك هانعم ليقو <« هلع طبح نم هبشأ دقف ىنصملا نأكهيدشتلا

 رصعلا للص نم رجأ ىلع لصح ال ىأ ةصاخ ةالصلا لمملاب دارملا نأكنف « هللا ىلإ لامعألا هيف عفرت ىذلا تقولا

افتتا لطبي ىأ لاطبإلا طبحلاب دارملا ليقو < ذئنيح اهلمع هل عفتري الو
 نك «هب عفتني مّ ام تقو ىف هلمعب هع

إ فوقولا درجف هل رفغ ناف ةئيشملا ف فوقوم هناف هتانسح ىلع هنآس تحجر
 بذع نإو كاذ ذإ ةئسحلا عفنل لاطب

 باب » ىف ناعإلا باتك ىف اطوسبم مدقت دقو ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا كلذ ىنعم لاق ٠ كلذكف هل رفغ مث

دارملا ريغ ةيألا ىف طيحلاب دارملا نأ لاق ام لصحمو « هلع طبح نأ نم نمؤملا فو
 ف لاقو « ثيدحلا ىف طبحلاب 

 ةثزاوم طبحو « تائسحلا عينجو ناممالل رفكلا طابحإ وهو طاقسإ طيح.« نيمسق ىلع طبحلا : ىذمرتلا حرش
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 ۳ ةومه - هذ ثيدحلا

 ليقو . هتانسح ءازج هيلا حج ريف ةاجنلا لصحت نأ ىلإ اهياع امناحجر دنع تانسملاب عافتتالل ىصاعملا طابج] وهب
 « عتمتي الو هب عفتني ال هنأ ىنعع « ةالصلا كرت هب لاغتشالا ببسي ىذلا ايندلا لسع ثيدحلا ىف لمعلاب دارملا
 لعأ هللاو ..دارم ريغ هرهاظو ديدشلا رجرلا جرخم جرخ كلذ نإ : لاق نم لوق تالبوأتلا هذه برقأو

 رصعلا ةالص لضف اپ - 5

 انكتب لاق ررر نع سيق نع ليما اد لاق ةيوامم نب ناور انا دح لاق ديلا اشو - ه4
 نوماضت ال ءّرمقلا اذه نورت اک کبر نورتس کن : لاق ۔ ردبلا ىنمي لی رمقلا ىلإ َراظنف يلا بلا دنع
 دمع حبَسو )ل أرق م . اولمفاف امج ورغ لبقو سمشلا عولط لبق ةالص ىلع اوبلغت ال نأ مالتا نإف « هتيؤر ىف 9 م اح 2 AEE 0 ol ر

 توفت ال ءاولتفا : ”ليعاجإ لاق ( بورغلا لبقو سمشلا عولط لبق كبر
 YEP] الزعم ¢ YEE 4 4£ | هال : ىف ةفارطأ _ 4 ثيفحلا ]

 * أ ةريره ىبأ نع جّرعألا نع دانزلا ىلأ نع ُتالام انت دح لاق فسوب نب هللا دبع اشو - هوم

 ةالصو رجلا ٍةالص ىف نوع.تجيو « راهنلاب ةكسئالمو للاب ةكالم "کیف نوبقامتي » لاق اكو للا لوسر
 «مانكر ت : نولوقیف ؟ ىدابع 1 0 : مهب عا وهو - 'ملأنيق کیف اوتاب يذلا ج رعب مث « رصعلا

 0 : ل هو

 « نوصي مو 'مانيتأو « نواصي مو
 ۷٤۸١[ « ۷1۲۹ , ۳۲۲۴ : ىف هفارطأ  ههم ثيدحلا ]
 ال بابلا ىثيدح نأل كلذ ىلع هتلمح ام]و « حبصلا الإ تاولصلا عيمج ىلع ىأ ( رصملا ةالص لضف باب ) هلق

 اندح) هلو ةيلضفأ تاذ ال ةليضف تاذ رصعا نأ دارملا نوكي نأ لمتحمي و « اهياع رصعلا ناحجر امهنم ربظب
 ليءامسا نع ةيعش قي رط نم هب ودم نبأ دذع عقوو 0 مزاح ىبأ نبا وه سيفو 2 دلاخ ىلأ نبا وه ) ليعامسإ
 « ردبلا ل ١ لسم داز ) ةلوأ ردقلا ىلإ رظنف ( هلو . ريرج نم سيق عامو سيق نم ليعامس] عامسب حيرصتلا

 ( نوماضت ال ) هلق .رجفلا ةالص لضف باب ىف قايس اک اضيأ ةنعنعلا نم لاغ وهو « رخآ هجو نم فنصللل اذكو
 « ماحدزالا نن دارملاو 0 مضلا نم ديددتلاو هلوأ حتفب ىودو ¢ ذس رض کل لصع ال ىأ اففنع هلوأ ضب

 ةيفاذملا ةيلغلا بابسأ عطق ىلإ ةراشإ هيف ( اوبلغت ال نأ متعطتسا ناف ) هلو ٠ ديحوتلا باتاك ىف كلذ طسب قاسو
 ركذ امع ةيائك وهو « ةبلغلا مدع ىأ ( اولعفاف ) هلوقو < هل دادعتسالاب كلذ ةمواقمو لغشلاو مونلاك ةعاطتسالل

 لبقو سمشلا عولط لبق ) هلق . ثيدحلا «ةالص نع اولفغت الف » ةروكذملا ةبعش ةياور ىف عقوو .دادعتسالا نم

 ةالص سمشلأا عوط لبق « ليعامس| نع رخآ هجو نم هی ودم نالو « رجفلاو رصعلا ىنعي » لسم داز ( ام ورغ

 ىأ « ةالص نع اوبلغت ال نأ متعطتسا ناف » هلوق : بلبملا لاق لاطب نبا لاقو « رصعلا ةالص ام ورغ لبقو حبصلا
 . مظعلا لضفلا اذه مهتوفي الل دابعلا لامعأ مهمفرو امهيف ةكئالملا عاهتجال نيتقولا نيذه صخو : لاق . ةحامجا ىف
 هن وكب كلذ دييقت هجو ىل ربظي مل نکل , ثيدحلا اذه بقع « نوبقاعتي » ثيدح دارب] ةبسانم اذهب فرعو : تلق

 يرالا مه #خ ؟ جهد م



eةالصلا تقاوم باتك ف  

 « ادرفنم ولو امهالص نم لوانتي ثيدحلا رهاظ لب « رخأ ثيداحأ نم امولعم ةعاجلا لضف ناك ناو « ةعامج ىف

 ةيؤرلا نأ ىلع لدي اذه : باطلا لاق (.اواعفاف ) هلق . ال وأ ةءامج هن وكنم معأ امهلعف ىلع ضيرحتلا هاضتقف ذإ

 « هعفر رمع نبأ ثيدح نم ىذمرتلا هجرخأ ام كلذل دهشتسي دقو . ه | نيتالصلا نيتاه ىلع ةظفاحاب املين ىجري دق

 ىو « ةيشعو ةودغ ههجو ىلإ رظني نم هللا ىلع مهمركأو » هيفو ثيدحلا ركذف ع ةلزنم ةئجلا لهأ ىندأ نإ » لاق
 هرهاظو « أرق لعاف ماجاب هريغ ىف تاياورلا رثكأو « عماجلا تاياور عيمج ىف اذك ( أرق مث ) هل . فعض هدنس

 نع برح نب ريهز نع لسم دنع عقوو « حارشلا نم ةعامج هيلع هلحو ء اع رص كلذ رأ مل نكل « هلي ینلا هنأ

 نم هحيمس ىف ةناوع وبأ هجرخأ اذنكو « ىنادصلا ىأ « ريرج أرق مث د بابلا ثيدح دانساب ةيواعم نب ناورم

 : ءايلعلا لاق . جاردإ هقفاو امو بابلا ثيدح قايس ىف عقو هنأ روظف « دلاخ ىبأ نب ليعامس| نع دیبع نب ىلعي قيرط

 لضفلا نم نيتالصلا نيتاه تبث دقو « تاعاطلا لضفأ ةالصلا نأ ةب ؤرلا ركذ دنع نيتالصلا نيتاه ركذ ةبسانم هجوو

 ىزاحي نأ بسانف « تاواصلا لضفأ امبف « كلذ ريغو لامعألا عفرو امهيف ةكسئالملا عاتجا نم ركذ ام امهريغ ىلع

 اهو  سمشلاو رمقلا ةيؤرب ىلاعت هللا ةيؤر ققح امل ليقو . ىلاعت هللا ىلا رظناا وهو اياطعلا لضفأب امهيلع ظفاحلا

 دنع ةالصلا ىلع ظفاحي نأ ىلاعت هللا ةيؤر بح نم بسان  ركذلاو ةالصلا امهفوسل تعرش ناتميظع ناتبآ

 ىلوألا دوعن مث « ةفئاط بقع ةفئاط تأت ىأ ( نوبقاعتي ) هلق . لعأ هللاو . هفلكتو هدعب قخم الو .ه ١ام ورغ

 , اذه هبقعيو ةرم اذه ىنأي نأب نيلجر وأ نيتفئاط نيب بفاعتلا نوكي امن] و : ربلا دبع نبا لاق . ةيئاثلا بقع

 محل نذأي مث « ةدم ىلا مريغ رهجي نأ دعب عوجرلا ىف ممل نذأي مث ةدم ىلا اثعب ريمآلا زيجم نأ شويجلا بيقعت هنو

 ةغل ىلع عومجملا ركذملا لءافلا ةمالع « نوبقاعتي ه هلوق ىف واولا : ىطرقلا لاق . نيلوآلا زهجي نأ دعب عوجرلا ىف

 اهيلعو ةيشاف ةغل ىهو « هب راقأ طيلسلا نرصعي ناروع » رعاشلا لوق هنمو « ثيغاربلا ىنولك أ نولئاقلا مو ثراحلب

 « لدبلل اهدرو اهليوأت ىف ةاحنلا ضعب فسعت دقو : لاق ( اوءلظ نيذلا ىوجنلا اوثرسأو ]ف ىلامت هلوق شفخالا لمح

 ۰ هلوق : ةيألا ليوأت ىف هريغ لاقو . حضاو سايقلا نم هجو الو ةروبشم ةغللا كلت ناف « هنع ىنغتسم فلكت وهو

 ليق امل هنأ ريدقتلا ليقو . ريمضلا نم لدب ( اولظ نذلا إل و . الوأ نيروكذملا سانلا ىلع دئاع ( اورسأو إل

 لصالا ذإ برقأ لوالاو . نيدلا يع خيشلا هاكح ( اوبلظ نيذلا إل : لاق ؟ مه نم : ليق ( ىوجنلا اورسأو إل

 وبأ هشقانو « كلام نبا مهقفاوو « ليبقلا اذه نم بابلا ثيدح نأ ىلع حارشلا نم ةعامج دراوتو . ريدقتلا مدع

 ظفلب ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم رازبلا هاور ا كلذل جتحاو ‹ ىوارلا اهرصتخا قيرطلا هذه نأ امعاز نايح

 دسم ىلا وزعلا ف حوس دقو « ثيدحلا « راهنلاب ةكئالمو « ليللاب ةكئثالم : مكيف نوبقاعتي کالم هلل نا د

 دانزلا ىبأ نع هاور ثيدحلا اذه نأ كلذو « ىلوأ املا وزعلاف نيحيحصلا ىف ظفللا اذهب ثيدحلا اذه نأ عم رازبلا

 يأ نب نحرلا دبع كلذ ىلع هعياتو « مكيف نوبقاعتي » هلوق وهو روكذملا ظفللاب هيلع فلتخ ملو أطوملا ىف كلام
 ةزح ىبأ نب بيعش قيرط نم قلخلا ءدب ىف ىراخبلا هجرخأ دقو « هنع روصنم نب ديعس هجرخأ هيب أ نع دانرلا

 قيرط نم اضيأ ىتاسنلا هجرخأو « «راهنلاب ةكسئالمو « ليلا كالم : نوبقاعتي ةكئئالملا ١ ظفلب دانزلا ىبأ نع

 ةرات ناك هنأ رهاظلاف « دانزلا ىبأ ىلع هيف فلتخاف « كيف نوبقاعتي ةكئئالملا نأ » ظفلب دانزلا ىلأ نع ةبقع نب ىموم

 هوور دق ةريره ىبأ باحصأ نم جرعأللا ريغ نأ كلذ ديؤيو نارح ىأ تحب یوقیف !ًدكف ةراتو اذكه هركذن



 o 668 كثي دحلا

 « نا ر فذحم نكل ةبقع نب ىسوم ةياور ثم ةريره ىلأ نع هبنم نب مامه قيرط نم لسمو دمحأ هجرخأف امات
 « نوبقاعتي ةك_:الم هلل نأ ١» ظفلب ةريره ىبأ نع لاص ىبأ قيرط نم جارسلاو ةميزخ نبا هجرخأو < هلوأ نم
 ىنأ نع ىموم ىنأ قيرط نم حيحص داتساب ةيلحلا ىف عن وبأ هجرخأو « رازبلا اهجرخأ ىلا ةقيرطلا ىه هذهو
 حقو ىلا قيرطلا عم دحتت ىلا قيرطلا ىلإ وزملاف كلذ فرع اذإو . < نوبقتعي مكيف كاللا نإ , ظفلب ةريره
 . هتضوأ امل دانزلا بأ قبرط ىم قاسنلاو ىراخبلا حييرخت ىلإ كلذ زعيلف ٠ اهل ةرياغم قيرط نم ىلوأ اهيف لوقلا
 هريغو ضايع هلقن ةظفح لا مث ليق ( ةكئئالم ) هلو . نينمؤملا قلطم وأ نيلصملا ىأ ( مكيف ) هلق . قفوملا هقاو
 نوقرافي ةظفحلا نأ لقني مل هنأ هيوقيو « مريغ مهنأ ىدنع ربظألا : ىطرقلا لاقو « ةزيزب نبا ددرتو « روما نع

 ةلاح نع مهنم لاوسلا ىف ءافتكالا عقي مل ةظفحلا مم اوناكول مهنأ, و « راهنلا ةظفح ريغ ليللا ةظفح نأ الو « دبعلا ش
 رياغم بقاعتلا : رينا نب نيزلا لاق ( نوعمتحيو ) هلو . « ىدابع متكرت فيك » هلوق ىف اهريغ نود كرتلا
 ةالصلا مهعم نودهشي مهنأ نوظألا : ربلا دبع نبا لاقو « رهاظ وهو : تلق . نيلاح ىلع لزنم كلذ نكل , عاتجالل
 بقاعتلا عقي نأ و « مريغ نود نيتفئاط نيب حقي بقاعتلا نأ لمتح ا« اهريغو ةعامجلل لمتحم ظفللاو « ةعامجا ىف
 هدابعب ىلامت هللا فطل نم نيتالصلا نيتاه ىف مهعاتجا ىف ةكسحلاو : ضايع لاق . صخشلا ىف ال عولا ىف مهندي
 هيفو : تلق . ةداهثلا نسحأب مهل مهتداهش نوكتل هدابع ةعاط لاح ىف هكئالم عاتجا لعج نأب محل همارك]و
 عيمج ىف ملابعأل نيدهاشم مثهدنع نيميقم اوناك نودعصي نذلا نأ كش الو . ةظفحلا مهنأ حجر هنآل ءىش
 نأ لمتح و! ركذ ام اهياع مهوكرت ىلا ةلاحلا نع الإ مهلأسي ال ىلاعت هوك ىف ةكملا : لاقي نأ ىلوآلاف « تاقوألا
 ثيدحلا ىلإ ةراشإ هيفو . ةظفحلا ريف مهن ىلع ءانب هنكل « نيتقولا نيب اف هنولمعي ام مهنع رتسي لامل هللا نإ لاقي
 . هيلع موقراف ءىش رخآ نع ةفئاط لك نم لاؤسلا عقو مث نف « امہنب امل ةرافك ةالصلا ىلا ةالصلا نا د رخألا
 ةكئالملا جورع عقيل رصعلا ةالص ريخأت بابحتسا ىلع ةيفنح لا ضعب هب لدتسا ( مكيف اوتاب نيذلا جري مث ) هلق
 ةعاس الإ نودعصي ال مهنأ ىضتقي ام ثيدحلا ف سيل ذإ « مزال ريغ كلذ نأب بقعتو « راهنلا رخآ اهنم غرف اذإ
 دعصت نأ نم اضيأ عسنام الو « راما رخآ ىلإ كلذ دعب اورخأتيو ةالصلا غرفت نأ زئاج لب ةالصلا نم غارفلا
 ںال , مكيف اوتاب » هلوقب تيبملاب ممفصو كلذ ىلع دري الو , ليللا <ئالم مقتو قاب راهنلا ضعبو راهنلا کالم
 ىف فلتخا ( مكيف اوتاب نيذلا ) هلق . راهنلا نم ةعطق مهتماقإ ليللاب مهتماقإ تمدقت ولو مهيلع قداص تيبملا مسا
 رخآلا نع نيلثملا دحأ ركذي ءافتكالا باب نم وه : ليقق « اولظ نيذلا نود !وتاب نيذلا لاؤس ىلع راصتقالا ببس
 , درلاو ىأ ( حلا کیقت لیبارس إل ىلاعت هلوقو « عفنت مل نإو ىأ ( ىركذلا تعفن نإ ركذف ل ىلاعت هلوقك
 ىرط مكح نم ملعي راهنلا فرط. كح نأ كلذ ىلع راصتقالا ىف ةمكملا : ليق مث « هريغو نيتلا نبا راشآ اذه ىلإو
 ةيصعملا ةنظم ليللا نأ رخآلا نود قشلا اذه ىلع راصتقالا ىف ةمكحلا : لبق مث . اراركت ناكل هركذ ولف « ليللا
 ىلوأ راهنلا ناك ةعاطلاب !ولغتشاو  هوحتو ءافخإلا ناكمإ نم لعفلا ىعاود ناكم] عم  نايصع مهنم عمتي مل ايلف
 ىف ةككنملا : ليقو . راهتشالا لح راهنلا نوكل راهنلا نع لاؤسلا نم غلبأ ليللا سرع لاؤسلا ناكسف « كلذ
 راهنلا رخآ ىلإ اوثيل رصعلا اولص اذإ راهنلا ةكمالمو « لاحلا ىف اوجرع رجفلا اولص اذإ ليللا ئالم نأ كلذ

 وهو © رصعلا تقو رع نولئسي ال راهناا ئالم نأ يضتقي هناآل « فيعض اذهو « راهنلا لمج ةيقب طبضل



 ةالصلا تيقاوم باتک - و ( ۳٣

 ىلع اضيأ هانب ليقو « هنيبنس امل رظن هفو ةظفحلا ملأ ىلع ىنبم وه مث . ىتأيس اک ثيدحلا رهاظ فالخ

 نوجرعي نيذلا مث ليلا کئالمو ٤ مدآ ینب ةمزالم نع نو>ربي ال مو طقف راهنلا ةكئالم مآ ةظفحلا ا

 قتلي : لاق ىعخنلا ديزي نب دوساألا قيرط نم هل « ةالصلا باتك و ى معآ وبأ هاور ام هديؤيو ‹ نوبقاعتيو

 ليللا ةكتالم دعصتف ضعب ىلع مهضعب لسيف حبصلا ةالص دنع  رابنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم ىأ - ناسراحلا

 لوزغلا امأو « ةصاخ رجفلا ةالص دنع عقي اإ جورعلا نوكي نأ لمتحي : ليقو . راهنلا كالم ثبلتو

 ةيناث ةفئاط لزنت مث « تيتو رصعلا دنع ةفئاط لزنت نأ هتروصو « بقاعتلا هيفو « اعم نيتالصلا ىف عرف

 رجفلا تقو اولزن نيذلا رمتسيو طقف اوناب نيذلا جرعي مث  رجفلا ةالص ىف ناتفئاطلا عتمجيف « رجفلا دنع

 ناتفئاطلا تيبت لب دحأ مهنم دعصي الو اضيأ رصعلا دنع مهعايتجا لصحيف ىرخألا ةفئاطلا لزنتف رصعلا ىلإ

 رصعلاب لوزا صاصتخا عم بقاعتلا ةروص حصتق كلذ رمتسيو نيتفئاطلا ىدحإ جرعت مث اضيأ

 ىف نوعمتجيو » ثيدحلا اذه ىف هلوق نإ : ليقو . ملعأ هللاو « اوتاب نيذلاب لاؤسلا صخ اذبلف ‹ رجفلاب جورعلاو

 مك رصعلا ةالص ركذ ريغ نم رجفلا ةالص ىف عامتجالا نأ ةريثك قرط ىف تبث هنال مهو « رصعلا ةالصو رجفلا ةالص

 ةكشالمو ليللا ةكئالم عمتجتو د هيف لاق ثيدح ءانثأ ىف ةريره ىبأ نع بيسملا نب ديدس قيرط نم نيححصلا ىف

 فو ( ادوہشم ناك رجفلا نآرق نإ رجفلا نآرقو 2 متش نإ اؤرقأو : ةريره وبأ لاق « رجفلا ةالص ىف راهنلا

 : لاق ( ادوهشم ناكر جفلا نآرق نإ ) ىلاعت هلوق ىف ةريره ىبأ نع حيمس دانساب رخآ هجو نم قاسنلاو ىذمرتلا

 سيل : ربلا دبع نبا لاق ‹ هوحن اءوفرم ءادردلا ىبأ ثيدح نم هيودرم نبأ یورو « راهللاو لدللا ةكئالم هدهشت ه

 یف مهعابتجا مدع رخآلا ثيدحلاو ةبآلا ىف رصعلا ركذ مدع نم مزاي ال ذإ « رصعلا ركذ ابف ىتلا ةياورلا عقد اذه ىف

 رجفلا ىف عقو راصتقالا نوكي نأ لمتحيو : لات « رخآ ليلدب روكذملا كح ىف نوكي دق هنع توكمملا نال رصعلا
 « تاياورلا نيب قيفوتلا ناكم] عم ةقثلا ىوارلا هوت ءاعدا ىلإ ليس ال هلال هجتم لوألا هثحيو ‹ ةيرهج اهنوكل

 رابنلا ف اوماقأ نيذلا لاوس ركذي مل نم ةياور نإ : لاقي ال إلو . ةلوبقم طباضلا لدسعلا نم ةدايزلا نأ امس الو

 ةماقإلاو ليللاب تيبملا نم معأ وه ام ىلع  اوتاب نيذلا جرعي مث » هلوق لمح وأ « ةاورلا ضمب ريصقت نم عقاو

 هنأ هيف ام ةياغو « تلثس تدعص اذإ مهنم ةفئاط لك لب « هسكع الو راهن نود ليلب كلذ صتخ الف « راهتلاب

 ؛ هيف دعصي ىذلا تقولا ىف نيتفئاطلا نم الك ىأ « محلأسيف » هلوق نوكيو ٠ ازاج ماتأ ف « تاب , ظفل لمعتسا

 اذه ىلعف « مكيف اوناكن يذلا جرعي مث د هظفل و ىاسنلا دنع دائولا يأ نع ةبقع نب ىسومةياور لخلا اذه ىلع لايو

 هيفو احضاو ىرخأ قيرط نم ثيدحلا اذه انل عقو دقو . ةيوجآلا برقأ اذهو  راصتقا الو راصتخا نآملا ىف عقي مل

 نب فسوي نع اعيمج جارسلا سابعلا وبأو هحيحص ىف ةعزخ نبا هاور ايف كلذو « نيتفئاطلا نم لك لاؤسب حرصتلا

 راهنلا کالم ليللا ةكئالم عمتجمت د قلب هلا لوسر لاق : لاق ةريره ىلأ نع حلاص نأ نع شمعألا نع رب رج نعىسوم

 نوعمتجي و « راهنلا ئالم تيبت و ليللا كالم دعصتف « رجفلا ةالص ىف نوعمتجيف « رصعلا ةالصو رجفلا ةالص ىف

 هذهو . ثيدحلا « ىدابع متكرت فيك: مہ محلأسيف ‹ ليللا کالم تيبتو راہنلا کالم دعصتف رصعلا ةالص ىف

 ريصقت ىلع اهنم صقن ام لمحو ‹ ةدمتعملا ىهف ‹ ةمدقتملا تالاتحالا نم ريثك نع ىنغتو لاكشإلا ليزت ةءاورلا

 يضتقي امب مهقاطنتساو ؛ يحلب مدآ نبل مهتداهش ءاعدتسا هيف ةكبملا ليق ( م ابف ) هلق . ةاورلا ضعب



 ثيدحلا ۰۵-۵۵٦ . ۳۷

 ابف دسفي نم اهيف لمجنأ ) ةكئالملا نم لاق نم ةلب اقم ىف ناسنالا عون قلخ ىف ةمكحلا رابظإل كلذو « مهلع فطعتلا
 سدقيو حبسي نم مهف دجو دقو ىأ (نودعت ال ام لعأ ىنإ لاق « كل سدقن و كدمح حبسن نحنو ءامدلا كفسيو

 ىب لامع اويتكي نأ اورسأ اک ةكنالملل ديعتلا ليبس ىلع لاؤسلا اذه : ضايع لاقو < کنداہش صنب كلثم

 لاؤسلا عقو . ةرمج ىلأ نبا لاق ( یدابع متكرت فيك) هلو ٠ عيمجاب عيمجلا نم لع ىلاعتو هناحبس وهو « مدآ

 سيل ىدابع نإ إل ىلاعت هلوق ف نوروكذملا مه مهنع لؤسملا دابعلاو لاق . اهميتاوخم لامعألا نآل لامعآلا رخآ نع

 ادب مهنال « ىدوجولا بيترتلا اوعاري مل ( نولصي مو مهانيتأو نولصي مو مانكرت) هل . ( ناطلس مهيلع كل

 لامعالاو دابعلا ةالص هب ريحا نالو ؟ متكرت فيك : لاق هناللاۇسلااوقباط مهنأ هيف ةكحلاو « نايتإلا لبق كرتلاب
 دنع مهوقراف مهنأ هرهاظ « مو مهانكرت » هلوقو ٠ هلوأ لبق ميلمع رخآ نع مرابخإ كلذ بسانف اهميناوخم

 « ىلصملا كح ىف رظنتملا نال ال مأ اهيف يملا عرش ءاوسو اهمامتإ نم عنام عنم مأ تمت ءاوس رصعلا ىف مهعورش

 مو » هلوق ىف واولا : نينلا نبا لاقو . برغملا ةالص نورظنتي ىأ « نولصي مو » مهلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو
 اهودبشي لف ةالصلا ءاضقنا لبق موقراف مهنأ هنم مزاي لاقي الو « لاحلا هذه ىلع مانكرت ىأ لاحلا واو « نولصي

 اهنقو لوأ ىف اهالص نم عم ةالصلا اودهش مهنأ ىلع لوم وه : لوقن انآل اهتودبشي مهنأب قطان ربخلاو ‹ مهمم
 نأ بحتسي هنأ ةيفوصلا ضعب هنم طبنتسا : ( هيبنت ) . كلذ بابسأ ىف عرش نمو كلذ دعب اف لخد نم اودهشو

 ومنو هلدبأ اذإ هيوثو هملق اذإ هرفظو هقلح اذا هرعشك ةراهط ىلع وهو الإ هرومأ نم اًئيش صخشلا قرافي ال

 ىلع فطعتلا ىعدتسي لاؤس هنأ اودع مهنأل « هنع اولئس ام رثك أب ةكئالملا تباجأ : ةرج ىبأ نبا لاقو . كلذ

 ىبأ نع اص ىبأ نع شعألا قيرط نم ةمبزخ نبا حيحص ىف عقوو : تلق . كلذ بجوم ىف اودازف مدآ ىنب

 عقو اهنع هنال تادابعلا ىلعأ ةالصلا نأ هنم دافتسيو : لاق « نيدلا موي محل رفغاف ١ ثيدحلا اذه رخآ ىف ةريره

 ةدحاو ةفئاط امهريغ ىفو ناتفئاطلا امهيف عمتجم امه: وكل نيتالصلا نيتاه مظع ىلإ ةراشإلا هيفو « باوجلاو لاؤسلا

 رخآ عفرت لامعالا نأو < حبصلا ةالص دعب مقي قزرلا نأ درو دقو ‹ نيروكذملا نيتقولا فرش ىلا ةراشإلاو

 اميلع ةظفاحلاب مالا ةكح هيلع بترتيو . ملعأ هللاو . هلمع ىفو هقزر ىف كروب ةعاط ىف ذئنيح ناك نف « راها

 « بويغلاب رابخإلا هيفو . هريغ ىلع امين فيرشت مزاتسيو « اهريغ ىلع ةمآلا هذه فيرشت هيفو « امهم ماتهالاو

 ىهاونلاو ماوألا ف ظفحنت و ظقيتن ىتح انلاوحأ طبض نم هيف نحن اب رابخإلا هيفو . ناميإلا ةدايز هيلع بترتيو
 ابح مهيف دادزنل انل هللا کالم بح انمالعا هيفو . انع انبر لاؤسو انير لسر مودقب تاقوالا هذه ف حرفنو

 ىلع مالكلا ىتأيسو ٠ لعآ هللاو دئاوفلا نم كلذ ريغو . هتنكئالم عم ىلاعت هللا مالك هيفو . كلذب هللا ىلا برقتنو

 ىلاعت هللا ءاش نا ديحوتلا باتتك ىف « جرعي مث هلوق باب » ىف كلذ

 بورغلا لبق رصعلا نم م ةعكر ءردأ نم بيسأل - ۷

 هلل ”لوضر لاق : لاق ةريره ىبأ نع لس ىبأ نع یی نع نابیش انةدح لاق مين وأ اشو س ٥٦
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 نم ة لح كردأ اذإو  هتالَص ےیل سمشلا بارغت نأ لبق رصعلا ٍةالص نم ةدحّس 5ك دحأ كردأ اذإ د



 ةالصلا هيقاوم باعك ۳۸ ٩

 « هلالص ريف سشلا ماطت نأ لبق حبلا ةالَص
 [ ء۸۰ « ۵۷۹ : ىف ءافرط _ ۰۵۹ ثيدحلا ]

 هيبأ نع هللا دبع نب لاس نع باهش نبا نع ميهاربإ ین دح لاق هلا دبع ن زيزملا ع اشم د 00%

 ربورغ ىلإ ٍرصملا ةالص نيب اك مألا ن لبق فلس ايف كاقب اإ » لوقي يم هللا وسر حم هنأ هربخأ هنأ
 وأ © . اطاريق [طاريق اوطعأف . اوزجع راها نصَتنا اذإ ىتح اوليمف « ةاروتلا ةاروقلا ”لهأ ىلوأ « سمشلا

 ىلإ انلسف َنآرقلا انيتوأ مث . (طاربق طارق اوطعأف . اوزجت "مل رصملا الص ىلإ اولمسف « لوجنإلا ليجنإلا ”لهأ

 نيآطاريق نيطاريق ءالؤه تيطعأ انبر ىأ : نيباتكلا ”لهأ لاقف . نيطاريق نيّطاريق انيطعأف « سمشلا بورغ

 ؟ هىث نم کر ج نی كملظ له : "لجو دع هللا لاق : لاق. ًالمت رثك أ انك حنو « اطاریق (طاريق انئيطعأو

 « هاشأ نم هيتوأ ىلضف ومف : لاق . ال : اولاق
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 اک ىبلا نع یتوم ىأ نع در نا نع ديرب نع ةماسأ وبأ انكادح لاق بيك وأ انشر — همم

 « راها فصن ىلإ اوايمف ؛ ليلا ىلإ ًالمع هل نامي اموق أا لجر لكك ىراصالاو دوهبلاو نيالا لدم »

 اذإ ىتح اوليمف . ْتْطَرَش ىذلا < و مكروب ةيقب اولک أ : لاقف نيرخآ رجأتسأف « كل رجأ ىلإ انل ةجاح ال : اولاقق

 َرجأ اواكتسإو « سمشلا تباغ ىتح "مهو ايب اوليسف موق رجأتساف . انادعام كل: اولاق رمصملا ةالَص نيح ناك

 « نیقيرفلا
  e Nف : ۲۲۷۱ [

 مدحأ كردأ اذا د ةررره يأ نع ةلس ىبأ ثيدح هيف دروأ (بورغلا لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم باب ) هلق

 هيف » هلوقب دارملا نأو « ثيدحلا ريسفت دارأ هنأكف « هتالص متيلف سمشلا برغت نأ لبق رصعلا ةالص نم ةدج
 نأ ىلع لدف « ةمكر كنم كردأ نم » ظفلب نابيش نع دم نب نيسح قيرط نم ىليعامسالا هاور دقو . ةعكر ىأ «ةدجب . +

 ملو « ةعكر كردأ نم , ظفلب حبصلا تقو باوبأ ىف كلام ةباور ىنأتسو < ةاورلا نم عقو ظافل آلا ىف فالتخالا

 امنا ةمكرلاو « اهدوججسو اهعوكرب ةعكرلا ةدجسل اب دارملا : ىباطخلا لاقو . داتعالا اهياع ناك كلذ ىف اهيوار ىلع فلتخي

 .نب نيسحلا نب دمحم قيرط نم ثيدحلا اذه قبيبلا ىور دقو . ىهتنا ةدج ىنعملا اذه ىلع تيمسف اهدوجسب اهماعت نوكي

 « رصعلا ةالص نم ةدج لوأ مدحأ كردأ اذا, ظفلب هيف یراخبلا خيش ےن وب أ وهو نيكد نب لضفلا نع نيسحلا ىبأ

 « هتالص ميلف » هلوق وهو لامتحالا نم هدروأ ىذلا نتملا ظفل ىف امل طرشلا باوحي ةمجرتلا ف فنصملا تأي مل امتاو

 !نوكتت نأ لمتحيو . كلذل طرشلا باوج فذغ « ءاضق وأ ءادأ همي ام نوكي نأ نم معأ مامإإلاب سالا نآل

 كلام ثيدح نم أيس نكلا « ا كردأ نم كح باب : هريدقت فذح مالكا ىفو « ةلوصوم ةمجرتلا ىف « نم »

 هلق . ىلاعت هللا ءاش نا كانه هثحابم ىتأتسو « ءادأ نوكت نأ ىضتقي وهو « ةالصلا كردأ دقف , ظفلب



 ۳۹ ه٥ - هه ثيدحلا

 ىف عقو ةمالا هذه ءاقب نأ هرهاظ ( سمشلا بورغ ىلا رصعلا ةالص نيب اک ممآلا نم کدبق فلس ابف مؤاقب امنا (
 ممألا نم مدسقت نم ةدم ىلا ةمآلا هذه ةدم ةبسن نأ هانعم ام'او « اعطق دارملا كلذ سيلو « ةفلاسلا ممآلا نامز

 « جلا فلس ام ىلا ةبسنلاب مواقي امنا : لاق هنأكف « راهنلا ةبقب ىلا سمشلا بورغو رصعلا ةالص نيب ام لثم
 ثيدح اذكو ثيدحلا اذه فنصملا جرخأ دقو . ةبسأ ظفل وهو فاضملا فذحو « ىلإ ىنعج «.ىف » نأ هلصاح و
 نايب انه ضرغلاو . ىلاعت هللا ءاش نا كانه امهلع مالكلا ءافيتسا عقيو « ةراجإلا باوبأ ىف هدعب ىنآلا سوم ىبأ
 اذه نأ هرهاظ ( ةاروتلا ةاروتلا لهآ ىتوأ ) هلق ٠ امهنم فالتخالا هرهاظ ام نيب قفوتلاو ةجرتلل امهتةباطم

 ىف رمع نبا نع رائيد نب هللا دبع ةياور نم فنصملا داز دقو < نينامزلا ةدم ريدقت نم مدقت امل نايبلاو حرشلاك
 ( اطاريق اطاريق ) هلو . ناتيضق امهناي رعشي وهو..حلا ىراصنااو دوهيلا لثمو مكلثم ناو د انه نآرقلا لئاضف

 : لاقي اک هتررك ددعتم ىلع ءیشلا ميسقت تدارأ اذا برملا نآل « لامعلا ىلع طيرارقلا مبسقت ىلع لديل اطاديق ر رک
 : ىدوادلا لاق ( اورحي ) ربع نبا ثيدح ىف هل . مرد دحاو لكل « امهرد امهرد نالف یب ىلع لام لا اذه مسقا

 دعب تام نم ناك ناو « هب ىمأ ام لمع هلال زجمل اب فصوي الف املسم مهنم تام نم دارملا ناک نا هنآل « لكشم اذه
 هنع لصفني ملو مبضعب لاق : الئاق نيثلا نبا هدروأو ؟ هرفكب هلمع طبح نم طاريقلا ىطعي فيكف ليدبتلاو ريبغتلا
 ناو هلكر اهنلا لمع اوفوتسي مل مهنوكل زجعلاب ربعو « ليدبتلاو رييغتلا لبق اماسم مهنم تام نم دارملا ناب بيجأو
 00 مم كردأ نم نكل ‹ لوألا نود ىناثلا رجألا زارحا نع ىأ اورجب هلوقف ‹ محل ردق ام لمع اوفوتسا دق اوناك
 دات ىف هب| ىراخبلا دروآ : هانعم ام بلهملا لاق . ناميالا باتك هب احرصم قبس اک نیت سم رجالا ىطعأ هب نمآو ويكي ىنا
 ` ىذلا لثم ٠ لكلا رجأ ضعبلا لمعب قحتسي دق هنأ ىلع لديل ةمجرتلا هذه ىف ىموم ىبأ ثيدحو ربع نبا ثيدح
 اذسب.و « ةمكر الإ كردي مل ولو اهلك ةالصلا رجأ ىطعي نم ريظن وهف « هلك رابلا رجأ ليللا ىلإ رصعلا نم ىطعأ
 لمع ماقم راهنلا عبر لمع هب ماقأ ىذلا هللا لضف نإ لاقي نأ كلذ ةلكنو : تلق . ةمجرتلل نيثيدحلا ةقباطم ربظت
 ىف عبرالا كاردإ ماقم رصعلا ىه ىتلا ةيعاب رلا ةالصلا نم ةدحاولا ةعكرلا كاردإ موقي نأ ىضتقا ىذلا وه هلك راہنلا
 نأ عم ءادأ عيملا عوقو لكشتسا نمع باوجلا ريرقتلا اذهب لصحو « لمعلا عبر امهنم لك نوك ىف اكزيشاف « تقولا
 دقو . € ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذإل نيب اتكلا لهأ هب بيجأ ام اذه ىف لاقيف « تقولا جراخ عقو اإ رثكألا
 لضفأ ناكف راهنلا رخآ تامع ةمالا نآل « لالدتسالا لح نع كفنم وه : لاق مث بلهملا مالك حارشلا ضعب دعبتسا
 ساقي ال ىلا تايصوصخلا نم وه مث . اهريخأت نم لضفأ ةالصلا ميدقت نأ فالخ الو < اهلبق نيمدقتملا لمع نم
 سيلو « دعبتسم ريغ دعبتساف : تلق . تادابعلا رئاس كلذكف « هنلج نع ”ىزحي ال راهنلا رخآ مايص نآل « الع
 نع ضعبلا لمع ءازجإ امأو . هلوأ ىف ابعاقيإ نم لضفأ اهتفو رخآ ىف ةدابعلا عاقيإ نأ ىضتقي ام بلهملا مالك ىف
 دتمم لمعلا تقو نأ ثيدحلا اذه نم طيئتسي : رينملا نبا لاقو . ءاوس ةيصوصخلاك وف ‹ لضفلا ليبق نف لكلا
 نم ال ةراشإلا لسيبق نم وهف : لاق ‹ رصعلا ةالص تقولا اذهب ةروهشملا لامعألا برقأو ٠ سمشلا بورغ ىلإ
 نم لامعألا رئاسل لماش وه لب ٠ تقولا اذ صاخلا لمعلا دارملا سيل و « لاثم ثيدحلا ناف « ةرابعلا رص
 ىتأت ىلا ثيداحالا نم ذخؤت ال ماكحألا نا : نيمرحلا مامإ لاق دقو . ةعاسلا مايق ىلا لاههألا ةيقب ىف تاعاطلا
 ىهو ةجرتاا صوصخل ال رصملا تاقوأ باوبأ ىف ثيدحلا اذه لاغدإل بسانم هادبأ أمو : تاق . لاثمالا برضا



 ةالصلا تيقاوم باتك و ىلإ

 قايس نيب ةفلاخلا نم عقو ام امأو ٠ هانلك أو بلبملا هادبأ ام فال « بورغلا لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم »

 نبا لاقو . فسعتف امهني حملا مهضعب لواح دقو « ناتيضق امهنأ امهرهاظف ىسوم ىنأ ثيدحو رمع نبا ثيدح
 ءافيتسا نع زج نم نأ ىلا راشأف ءاوزجمف د هلوقل راذءألا لهأل الاثم ركذ رمع نبا ثيدح نإ : هلصاح ام ديشر

 ىسوم ىنأ ثيدح ركذو : لاق . هللا نم الضف امات هل لصح رجألا نأ كلذ ىف عينص هل نوكي نأ ريغ نم لمعلا

 رخأ نم نأ ىلا كلذب راشاف ( كرجأ ىلا انل ةجاح ال ) مهنع هلوقب ةراشإلا كلذ ىلاو « رذع ريغب رخأ نمل الاثم

 عطق ةزمه رثكالل اذك ( اولكأ لاقف ) ىسوم ىنأ ثيدح ىف هلوق . راذعألا لهال لصح ام هل لصح ال ادماع

 نبأ ثيدح ىف ) هلق . نيعلاب و لصو ةزمهب « اولمعا » ىنييمشكلل انه عقوو . ةراجإلا ىف عقو اذكو فاكلابو

 ريصم نم رصعلا تقو نأ ىلإ رارسالا بانك ىف ديز ىناك ةيفنحلا ضعب هب كسمت ) المع رثكأ انكن حنو ) ربع

 (المع رثكأ انک ) اولاق دقو ‹ ربظلا تقول ايواسم ناكل هلثم ءىش لک لظ ريصم نم ناک ول هنآل ‹ هيلثم .ىش لک لظ

 ةدملا نأ وهو « نفلا اذهب للعلا لهأ دنع فورعم كلذو < ةاواسملا عنمب بيجأو « ربظلا تقو نود هنأ ىلع لدف

 نأ ىلع عامجإلا نم ةلبانحلا ضعب هلقن امامأو ٠ برغملاو رصعلا نيب ىلا ةدملا نم لوطأ رصعلاو ربظلا نيب ىلا |

 « روما لاق اي هلثم لظلا ريصم رصعلا تقو لوأ نأ ىلع انعرف اذإ بيرقتلا ىلع لومحف رابنلا عبر رصعلا تقو

 نم ةبوستلا هيبشتلاو ليثتلا نم مزاي ال لزنتلا ىلعو « اعطق لوطأ رصعلا ىلا ربظلا نم ىذلاف ةيفنحلا لوق ىلع امأو

 مم ىف ًادوصقم هنيعب ىنعملا كلذ ىف درو امل ةضراعملا هنم ذخؤت ال دوصةم ىنعم ىف درو اذإ ربخلا نأبوو « ةبج لك

 نم المع ثك أ نيعمتجم مهلك نأ قدصا الع رثكأ نيتفئاطلا نم الك نأ ىلع صن ريخلا ىف سيل هنأبو « رخآ
 نم ضارتءالا عفدنيف ةصاخ دوبملا لوق كلذ نوكي نأ لامتحاب و « ابيلغت كلذ قلطأ نوكي نأ لاتحابو « نيملسملا

 قلطأ صوصخلا هب ديرأ مودع وه لب ةدارم ريغ رهاظلا ىف عيمجلل كلذ ةبسأ نوكتو « مهضعب هب مزج اک هلصأ

 ' قشأ ناك مهنمز ىف لمعلا نوک لامتحال انامز رثك أ اونوكي نأ المع رثكأ مهنوكنم مزلي ال هنابو « ابيلغت كلذ

 لمعلا ةرثكدارملا نوك ديؤي امو . 6 انلبق نم نيذلا ىلع هتلمح اي ارص] انيلع لمحت الو انبر إل ىلاعت هلوق هديؤيو .

 ةدملا نود لي انين و ىسيع نيب ىتلا ةدملا نأ ىلع نيقفتم رابخألا لهأ نوك هرصقو نامزلا لوط ىلا ةبسنلاب ال هتلقو

 مب انيبن و ىسيع نيب ةرتفلا ةدسم نأ اولاق رابخالاب ةفرعملا لهآ روج نال ةعاسلا مايقو تلي انين نيب ىلا

 o ةئام اهنأ مهضعب نع ءاج ىح كلذ نود اهنإ لبقو < نابلس نع ىراخبلا حميع ىف كلذ تيثو ةئس ةئاهتس

 | نينامزلا لوطب لبثملا دارملا نأب انكسم واف « كلذ نم رثكأ ةدهاشملاب نيلسملا ةدم هذهو ةنس نورشعو

 ٠ لسملا ةرثك دارملا نأ ىلع لدف « هب لئاق الو ربظلا تقو نم لوطأ رسهملا تقو نوكي نأ مزال امهرصقو

 لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . هتلقو

 ءاشءلاو برغلا نيب ضير مم : الاطع لاقو . برغما تقو بسيسسإب - ۸

 ءاطع وه ئثاجنلا وبأ انثدح لاق ٌئعازوألا انثدح لاق ديلولا انتدح لاق نارهم نب دم شرو - ۹

 فى رمنيف سم ىنلا عم برغلا یلص انك لوقير حيد نب مفار تعم : لاق جدخ نب مفار لوم بیهص نبا

 « ولبن مقاوم بيل هنإو اندحأ



 ۹ ۵۹۲ - ہ۰٦ ثيدحلا

 نور نب دم نع دعس نع همش انث دح لاق ررفج نب و ان دح لاق راب نب دع ( شو ه١

 رصعلاو ؛ ةرجاهلاب َرظلا ىلصب طاب هونا ناك» لاقف هللا دبع نب رباج الأسف ٌجاَجحلا َمدق : لاق ىلع نب نتحلا

 اوب أ مار اذإو « لحع اوعمتجا مكآر اذإ : ةايحأو ايحأ ءاشعلاو ءْتَبحَو اذإ ّبرغللو « ةّيقن سلاو

 « سب اهيلصب - الپ وبلا ناكوأ اوناك حبصلاو « را

 [ 0506 ىف هفرط - ٦۰ ثيدحلا ]

 dt ينا عم ىلصن انك» لاق لس نع ديب لأ نب دير انث دح لاق ميارا "نب کلا شرم - هللا

 « باجحلاب ترا وت اذإ برغلا

 سابع نبا نع ريز "نب راج ثمع لاق رانيد "نب ورع انت لح لاق ان دح لاق مدا اشو - ۲

 « اًميمج ًايناعو « ًاميمج بس قام ینلا یلص » لاق

 ةمجرتلا هذه ىف رثالا اذهب راشأ ( ءاشعلاو برغملا نيب ضيرملا عمج : ءاطع لاقو . برغملا تقو باب ) هلو
 عمجي ملالصفنم ناك ولو ۰ ءاشعلا تقو نع لصفنال اقبضم ناك ول هنأ كلذو « ءاشعلا ىلا دتمم برغملا تقو نأ ىلإ

 رصعلاو رهظلا نيب عمج مب هنأ ىلع لادلا سابع نبا ثيدح بابلا متخ ةتدكنلا هذه و . رهظلاو حبصلا ىف ام امهنيب
 ا a ىلا ثيداحألا امأو ءاهادحإ تق i برغملا نيبو امهادحإ تقو ىف ٠

 عيمج ىف لي مالم هتداع كلت تناكو « اهتقو لوأ ىف ةالصلا ىلإ ةردابملا درجب الإ ابف سيل هنآل « قيضم تقولا نأ ىلع

 رثأ امأو ٠" لعأ هقاو راج ثيدح ىف اک اوثطبأ اذ ءاشعلا ريخأتكو داربإلاك كلذ فالخ هيف تبث اميف الإ تاولصلا

 نيب عمجم نأ هل زوج له ضيرملا ىف ءابلعلا فلتخاو . هنع رج نبا نع هفنصم ىف قازرلا دبع هلصوف ءاطع

 كلام هزوجو « ةيعفاشلا ضعب هراتخاو « اقلطم قحساو دمحأ هزوجل ؟ ال وأ هب قفرلا نم هيف امل رفاسملاك نيتالصلا

 وه (ديلولا ) هلق . ةباحصلا نم دحأ نع القت ةلأسملا ف رأ ملو « عنملا هباحعأو ىعفاشلا نع روهشملاو « هطرشب
 هلو ٠ نيكس تس هيك : تايجر نبا لف ١ جيش خدش حلاو ل ( بيبصاز ءاطع وه )هلو < سم نبا

 یورو < اہ یر اذإ هماهس الا لصت ىلا عضاو ولا ىأ ةدحوملا نوكسو نونلا حتفب ب ( هلبن عقاوم رصبيل هناو )

 عجرت مث برغم ا مب هللا لوسر عم ىلصت انک ا ا

 ةئئؤم ىهو « ةيب رعلا ماهسلا یه لبئلاو « نسح هدائسإ « انماوس عقاوم انيلع ینگ اف« ان رايد یتا یت ىارتنف

 اهتقو لوأ ف برغم اب ةردايملا هاضتقمو « ةرم و رم لثم ةلبن اهدحاو ليقو « هديس نا هلاق ابظفل نم اهل دحاوال

 O OG I مح

 وهو . ىهتا جاح عمج وهو : لاق هلوأ مضب ورا نأ ىنامركلا معذو « نقلا نا ا

 هللا دبع نب راج انلأس : : ةبعش نع رضنلا بأ قرط نم هحيحص ىف ةناوع ىبأ ةياور ىف عقو دقف « فالخ الب .فيرحت

 ىرابلا حق * Y جاسم



 ةالضلا تقاوم بات - ۾ 13

 جاجحلا ناك » ةبصش نع ذاعم قب رط نم ملسم ةباور و ‹ ةالصلا تقو نع ةالصلا رخؤب ناكو جاجحلا نهمذ ىف

 بقع كلذو نيعبسو عب رأ ةنس ناورم نب كلا | دع لبق نم املع اريمآ ةئيدملا جاجحلا مودق ناك: ةدئاف . ةالصلارخ ي

 هرهاظ ( ةرجاه اب ) هلو . قارعلا ىلا اذه دعب هلق مث ء امبعم امو نيمرحلا ىلع كلملا دبع هرمأف « ريب زلا نا لتق

 نيب عسمجميو . دبيعلا .قيقد نبا هلاق افرع ماودلاو ةرثكلاب رعشي لعفب ناك هلوق نال « داربإلا ثيدح ضراعي

 كلذ ريغو رحلا ةدش لاح ديقم مدقت م داربإلا نآل اقلطم لاوزلا دعب تقولا ىلع ةرجاحلا قاطأ نوكي نأب نيثيدحلا

 . داربإلا ىلا جاتحا نإ الإ ةرجاحلاب رهظلا ىلصي ناك ىنعم اف ' لج الو درآ دارإإلا طورش تدجو ناف < مدەت

 مل ةيفاص ةصلاخ ىأ هلوأ نونلاب ( ةيقث ) هلق . لعأ هاو ءاشعلا ف لصف اک لصفل هدارم كلذ ناك ول هنأب بقعتو

 <« سمشلا صرق طوقس دارملاو « ظوقسلا بوجولا لصأو « تباغ أ (تبجو اذإ ) هلو . ريت الو ةرفص اهلخدت

 ‹ سمشلا تيرغ.اذإ برغملاو د مهار نب لسم نع دواد ىنأ ةياور فو . سمشلا وهو رتتسم تبجو لعافو

 سمشلا صرق طوقس نأ ىلع ليلد هيفو « سمشلا بحب نيح برغملاو » ةبعش نع رضنلا ىبأ قيرط نم ةناوع الو

 هلق ٠ لعأ هاو لئاح تارلا نیب و ةيراغ ات ۇر نيب لوحي ال ناكاذإ ام هلع نأ قع الو « برغملا تقو هب لخدب

 ىف فنصالل و « خلا اوعمتجا دق مهآر اذا ناك« لجعي انايحأو اهرخؤي انابحأ و لسلو ( !نايحأو انايحأ ءاشعلاو )

 ىف ةناوع ىبال هوحنو « رخأ اولق اذاو « لحي سانا رثكاذإ » ةبعش نع مههاربإ نب ملسم نع « ءاشعلا تقو باب د

 ةتس نيحلا ليقو « روهشملا ىلع نامزلا نم ريثكلاو ليلقلا ىلع عقب مهبم مسا رهو « نيح عج نايحآلاو . ةياور

 نبا لاقو . هباب ىف ءاشعلا تقو كح ىلع مالكلا قأيسو ؛ دوهشملا ىوقي بابلا ثيدحو ةنس نوءبرأ ليقو رشأ

 ‹ ةعامجا ىف اهرخؤي وأ ادرفنم تقولا لوأ ىف ةالصلا مدقي نأ امهدحأ نارمأ صخش ىف ضراعت اذإ : ديعلا قيقد .

 اوئطبأ ممآر اذإو » هلوقل هيلع لدي بابلا ثيدحو , لضفأ ةعاملا ةالصا ريخأتلا نأ ىدنع برقالا ؟ لضفأ انعأ

 نم صخأ ىلع لدن تمدقت ىنلا هارب] نب ملسم ةباورو : تلق . ممدقتلا ناكمإ عم ةعاملا لجال رخؤيف « رخأ

 مو ريخأتلا شحفي مل اذإ ام كلذ لح نأ ىنخم الو « ميدقالا نم ىلوأ ةعاملا مهب شكت نم راظنتا نأ وهو « كلذ

 امهانعمو « رباج نع ىوارلا نم كشلا : ىنامركلا لاق ( ناكوأ اوناك ) هلق . لعأ هللاو . نيرضاحلا ىلع قشي

 ةياحصلا دارأ نإو « هعم اوناكك لذ ىف ةباحصلاف ب ىنلا دارأ نإ ٠ رخآلا هيف لخدي ناك امہ نال نامزالتم

 ريخو . اهريخأت وأ اهليجعت نم ءاشعلا ىف عنصي ناك اک ال اعاد اهل ليجمتلا هنأش ناكىأ < مهمام] ناك عيل ىنلاف

 ام لاطب نبا .لاقو « ليللا رخآ ةللظ ماللا حتفب سلغلاو . نولصب اوناك ىأ « اهلصي هلوق هيلع لدب فوذع اوناك

 لثم نہتدعف ىأ ( نضح مل یاللاو إل هلوق ىف أدتبملا ريخ فذك زئاج وهو اوناكر بخ فذح « نافذح هيف : هلصاح
 نوكي نأ حصيو : نينلا نبا لاق . نيعمتجم اونوكي ل وأ : هريدقت « وأ » دعب ىتلا ةلمجا فذح ىتاثلا فذ لاو « كلذ

 : ريثملا نبا لاقو . ةصاخ « وأ , دعب ام فوذحلا نوكمف < عوقولاو رو محلا ىنعم ةصقان ريغ ةمات انه اوناك

 اوناك حبصلاو : هريدقت نوكي نأ لمتحو . اوناك وأ « لَم ىنلا ناک لاق له ىوارلا نم اكش نوكي نأ لمتح

 نم كش هنأ قحلاو . ىلوأ مدقتملا ريدقتلاو : تلق . سلغلاب اهاصي هدحو ل ىنلا نکو ىنلا عم نيعمتجم

 حبصلاو : هريدقت دحاو فذح هيفو ‹ < علي ىنلا ناك لاق وأ اوناك حبصلاو » سم ةياور ىف عقو دقف « ىوارلا

 نم مزل الو « عقاولا وه ناكنيظفللا ىأب قلعتي , سلغب » هلون . سلغب املصي عقلي ىنلا ناك وأ  اهنولصنما وناك



 کا مش سس ملل و ش ه٣ ۵۹۲ كثيدحلا
 هلوقب دارملا لب « هدحو ناك هنأ « لِي ىنلا ناك » هلوق نم الو « مهعم نكي م لَ ىنلا نأ  !منولصي ارناكد هلوق
 نع) هلو . لعأ هللاو . هباحصاب ىأ « اهيلصي متلي ىنلا ناك » هلوق اذكهو : هبامساب لپ ىنلا ىأ « امولصي اوناک د
 ‹ سمشلا دارملاو « ترتتسا ىأ ( باجحلاب تراوت اذا ) ےل . ىراخبلا تايثالث نم اذهو « عرك الا نبا وه ( ةملس
 دقو . ىهنا ( باجحلاب تراوت ىتح إل نآرقلا ىف هلوقك وهو « نيعماسلا ماهفأ ىلع اداتعا اهركذي مل : ىباطخلا لاق
 لدف « باجحلاب تراوتو سمشلا تبرغ اذا د ظفلب ديبع ىلأ نب ديزي نع ليعامس] نب متاح قيرط نم لسم هاور

 برغل ةعاس برغملا لصي ناك» ظفلب ديبع ىبأ نب ديدي نع اضيأ ناوفص قيرط نم ىليعامسالاو ةناوع وبأو « ىبع _ نب ناوفص نع ديمح نب دبع هاورو « ليعامسإلا كلذ حرص دقو « ىراخبلا خيش نم نتملا ىف راصتخالا نأ ىلع -
 « تراوت » امف ىتلا ةياورلاو  اهرثكأ بيغي نأ دعب قبي ىذلا اهبجاح دارملاو « اميجاح بيغي نيح سمشلا
 1 لعأ هللاو ربظلا تقو ىف رصعلاو ربظلا نيب حملا ىف سابع نبا ثيدح ىلع مالكا مدقت دقو .دارملا ىف ح رصأ
 اهدعب ةالص الو » ثيدح ءانثأ ىف هعفر ةلمبملا مث ةدحوملاب ةرصب ىبأ ثيدح فعض ىلع ثيداحألا هذه, لدتساو
 مجنلا دهاشلاو , دهاشلا ىر ىتح

 هاشملا برغلل لاقي نأ هركأنم اپ - ۹

 الح لاق نيسأا نع ثراولا دبع امدح لاق ور رع نب هللا دبع وه - رغم وأ اشو - ۳

 ا مسا ىلع بارعألا کن ال » لاق تل ینا نأ ولا هللا دبع كك دح لاف ةَديرب "نب هللا دبع
 « داشملا ىه لوقتو بارعألا لاق « برغما

 باب لوقي نأك مزجلا نع فنصملا لدع : رينملا نب نيزلا لاق ( ءاشعلا برغالل لاقي نأ هركنم باب ) هل
 فنصملا نأكف « كلذ ىلع بارعألا ةبلغ نع ىهنلا هيف نكل « اقلطم ايمن ىضتقي ال ربا ظفل نال اذك ةيهارك
 ةيمسنلا.هل كرتي ال هجو ىلع قلطي.نأ زوج لب « انايحأ هيلع ءاشعلا قالطإ نم عنملا ىضتقي ال ردقلا اذه نأ ىأر
 وأ اها رعشي مسا هلال برغملاب ةيمسنلا الل عرش امت ]و : لاق « مهتداع عم افوقو با رعاألا كلذ كرت اک ىرخألا
 نأ اضيأ هركي ال اذه ىلعو « ىرخألا ةالصلاب سابتلالا عقي الثل اهبلع ءاشعلا مسا قالطإ هركو « اهنقو ءادتباب
 ثيدح نم ىقأيسو « حيحصلا ىف تبث ا ةرخآلا ءاشعلا موق هديؤ.و ؛ لوألا ءاشعلا لوقي نأك ديقب ءاشعلا ىمست
 امأ « صاخ لبلد ىلا جاتحو ىلوألا ءاشملا برغملل لاقي ال هنأ هريغ نع لاطب نبا لقت و « هيلي ىذلا بابلا ىف سنأ
 هلو . ملعملا وه (نيسحلا نع ) هلوقو « ىروذتلا ديعس نبا وه ( ثراولا دبع ) هلق . هل ةجح الف بابلا ثيدح ‹ نم

 ءافلاو ةمجعملا نيغلاب لفغم نبا وه ةع رك ةياور ىف داز « هيبأ مسا ركذي مل رثك ألا اذك ( ىتزملا هللا دبع یتثدح )
 « هريغو ليعامسإلا دنع هيبأ نع ثراولا دبع نب دمصلا دبع ةياور ىف هيبأ ركذب ابوسنم عقو كلذكو « ةددشملا
 ىنعملاو « اربق هنم هذخأ وأ هنم هبصغ اذك ىلع هبلغ لاقي : ىبطلا لاق ( مكبلغت ال ) هلو . نويرصب هلك دانسالاو
 ىلا ءاشعلا مسا بارعألا كلم بصخيف ةمتملاب ءاشعلاو ءاشعلاب برغملا ةيمست نم ممتداع نم وه امل اوضرعتت ال
 اما اهتومسلا نأ ةبلغلا نم : هريغ لاتو . مهل ةقيقحلا ىلعو بارعألل رهاظلا ىلع ىبنلاف : لاق « اه هللا اهامس
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 هل عطقنا هنأك راص همصخ مصخلا قفاو اذاو « مومتقفاو هب امومسي ىذلا مسالاب اهومتيعم ناف ءامسأ اهنومسي مو

 لوادتم وهام ىلع مسالا اذه اوقلطت ال ىعملا : ىتشبروتلا لاتو . ذخأ الو بصغ ريدقت ىلا جات الو « هبلغ ىح

 نكي مل ناو ةيدابلا لهأ نم ناك نم بارعألا : ىطرقلا لاقو . كل هتعرش ىذلا مسالا ىلع محاط صم بلذيف مهيب

 لوق دعبي مسالاب ريبعتلا ( مكتالص مسا ىلع ) هلق . ةيدابلا نكسي مل ولو برملا ىلا بسقني نم ىلرعلاو « ايبرع

 ىلا ىف رسلا : رينملا نبا لوق اذكو « بورغلا تقو نع !متالص رخؤت ال نأ كلذ نع ىبنا اب دارملا نا ىرهزألا

 ةبوقت دارأ هن و . هأ ءاشعلا ظفل نم اذخأ سمشلا بورغ نع ابنقو دادتما نظيف ءاشع ىمست الثل ةّميرذلا دس

 ربظلا ناف « اةيضم اق و نوكي نأ برغملا اهتيمست نم مزلي ال ذا 8 رظن هبفو 5 قيضم برغملا تقو نأ یف هيهذم

 فالخ الب اتم اهتقو سيلو ةريبظلا دنع اهتقو ءادتبا نال كلذب تيم
 ( ءاشعلا ىه بارعألا لوقتولاق) هلق .

 لسيق ولف «قفشلا ةوبمغ نم كلذو < لييللا مالظ لوأ وه ةغل ءاشعلا ظفل نأ كلذ ىلع مهتقفاوم نع ىلا رس

 ىوار ىزملا هللا دبع وه لاق لعاف نأب ىنامركلا مزج دقو « قفشلا ةبوبيغ اهتقو لوأ نأ ىلا ىدأل ءاشع برغنلل

 ناف ١ ظفلب هدروأ هناف « ثيدحلا ةمتت نم هنأ ليعامسإلا داريا رهاظف الإو كلذل صاخ لقن ىلا جاتحيو « ثيدحلا

 لوانقي ال : ( ةدئاف ) . هجاردا ىلع ليلد موقي ىتح ادحاو امالك نوكي نأ اذه لثم ىف لصالاو « ابيمست بارعألا

 اهتيمست نع ىبنلا ةككح نإ انلق اذإ « نيءاشعلا تيلص : الثم لاق نك ب يلغتلا ليبس ىلع ءاشع برغملا ةيمست ىبلا

 قيرط نم بابلا ثيدح ىلعامسالا دروأ : ( هيبنت ) . ملعأ هاو ةروكذملا ةغيصلا ف سبللا لاوزل سبللا فوخ ءاشع

 : تلق . ىراخبلا ةباوركهنع لاخلا نوراه لاقف نتاا ظفل ىف هيلع فلتخاو « هيبأ نع ثراولا دبع نب دمصلا دبع

و هجرختسم ىف يمن ىلأ دنع برح نب ريهز ةمثيخ وبأو هدنسم ىف لينح نب دمحأ هاور كلذكو
 نع دحاو ريغ

 دوعسم وبأ لاقو . ه١ هيبأ نع دمصلا دبع نب ثراولا دبع نع هحيم ىف ةيزخ نءا هاور كلذكو « دمصلا دبع

 هاور كلذكو : تلق « ةمتع اهيمست بارعآلا ناف مكتالص مسا ىلع بارعألا مكئباغت ال د دمصلا دبع نع ىزارلا

 هجرختسم ىف معن وبأ هجرخأو « هنع ىناربطلا هجرخأ هيف ىراخبلا خيش رمعم ىبأ نع ىوغبلا زيزعلا دبع نب ىلع

 هاو ٠ ىذلا عي ريع نبأ ثيدح هتقفاومل دوعسم ىنأ ةياور حيجرت ىلإ ليعامسالا حنجو « كلذك ى اريطلا نع

 ىف رخالاو ,برغملا ىف امهدحأ : ناثيدح امب:أ ل نيبتي ىذلاو . هيلي ىذلا بابلا ردص ىف هركذنس اك - لسم

 ملعأ ىلاعت هللاو . دحاو دنسب ثراولا دبع دنع اعيج اناك « ءاشُللا

 ااو 47 نمو « ةمتملاو ءاشعلا ركذ صاب - ۰

 ٍةمتدلا ىف ام نوماعي ول » لاقو . رجفلاو هاشلا َنيقفانما ىلع ةالصلا ”لقثأ » شب ئنلا نع ةربره وبأ لاق

 ىلأ نع رك ذب و . ( هاشملا ةالص دعب نمو )ل ىلاعت هلوقل هاشملا لوق نأ رايتخالاو : هللا دبع وبأ لاق « رجفلاو

 لَو بلا معآ » ةشئاعو نئابع ن لاقو د4 اهب عاف ءاشملا ةالص دنع م ةئنلا بانت انك» لاق سوم

 . « ءاشملا يلصي هيك ئنلا ناك» باج لاقو . « ةمتملاب لر ئبلا معأ » ةشئاع نع مهضعب لاقو . « هاشملاب

 نبا كلاقو . « ةرخآلا ءاشملا فكم ئبلا َرْخَأ » نأ لاقو . « ءاشملا روب قيم بلا ناك» َةزئرم وبأ لاقو
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 « ءاشيلاو برغم كَم ئيللا لس » مهنع هلا ذر سابع ياو بويأ وبأو رع

 لاق لا دبع ىنربخأ لام لاق ئرهذلا نع س و انَربخأ لاق هللا "دبع ان ربخأ لاق نادبع شرو - ٤

 : لاقق انيلع لبقأف فرصنا مث  ةمنتلا سالا وعدي ىتلا ىهو  ءاشملا ةالص ةلل يلم هلا لوسر انل ىلص »
 « دحأ ضرألا ربلظ ىل وه نم قت ال اهنم ةنس ةئام سار ناف « هذه ' متلي أر

 نیش دحل ا قاسم نأ حم اهليق ىتلاو ةمجرتلا هذه نيب فنصملارياغ ( اعساو هآر نمو ةمتعلاو ءاشعلا ركذ باب ) هلق
 قالطإ علي ىثلا نع تبثي مل هنال كلذو « نيتيمستلا ىلع بارعآلا ةبلغ نع ىهنلا وهو « دحاو امهيف نيدداولا
 . كلذ بسحب نيتمجرتلا ف فنصملا فرصتف « ءاشعلا ىلع ةمتعلا مما قالطإ هنع تبثو « برغملا ىلع ءاشعلا مسا
 مكدببلفت ال ٠ ظفلب ربع نبا نع نمحرلا دبع نب ةبلس ىبأ قيرط نم لسم هسجرخأ ءاشعلا ىف درو ىذلا ثيدحلاو
 نم هوحن هجام نبالو « <« لبإلا بالحب نومتعي مهناو ٠ ءاشعلا هللا باتك قانا مكتالص مسا ىلع بارعآلا

 ىف یمفاشلا داز « كلذك ف وع نب نمحرلا دبع ثيدح نم قببلاو ىلعي بالو « نسح هدانسإو ةريره ىلأ ثيدح
 اذه قازرلا دبع جرخأو . « بضغو حاص ةمتعلا نولوقي مهعمس اذا رمع نبا ناكو » رمع نبا ثيدح ىف هتياور

 مهنمو ؛ ثيدحلا ىوار رمع نباك ههرك نم مهنف : كلذ ىف فلسلا فلتخاو < رمع نبا نع رخآ هجو نم فوقوملا
 « حجارلا وهو ىلوألا فالخ هلعج نم مهنمو < هريغو قيدصلا ركب ىبأ نع ةبيش ىلأ نبا هلقث هزاوج قلطأ نم
 كلذ نع ىبن امن] : هريغ نع ىطرقلا لقنو « هراتخاو ىعفاشلاو كلام نع رذنملا نبا هلقن كلذكو « فنصللل ناسف
 كلذ ىف امو بلحم اوناك ىلا ةبلحلا ىهو ةيويند ةلعفل مسا وه ام اهيلع قلطي نأ نع ةينيدلا ةيعرشلا ةدابعلا هذه اهيزت
 لاؤسلا نم افوخ بدجلا نامز ىف امنودمتعي اوناك امنإ ةبلحلا كلت نأ مهضعب ركذو : تلق . ةمتعلا امت ومسيو تقولا

 ريخأت لصألا ىف متعلا نعمو « ةبوبحم ةينيد ةلعف ىلع قلطت ال ةهوركم ةيويند ةلمف ىهف اذه ىمف ‹ كيلاعصلاو
 اوناك مهال كلذب ةالصلا تيمسف « ليللا نم ىوه دعب ةقانلا اهب قبغت نإللا ةيقب ةمتعلا : ىربطلا لاقو « صوصخم
 یم نم لوأ نم رمع نبال تلق : لاق نارهم نب نوميم قيرط نم ةبيش ىبأ نبا ىورو . ةعاسلا كلت ىف امنولصي
 ةفوذحم ثيداحأ فارطأ داريإ ىف فنصملا عرش ( ةريره وبأ لاقو ) هلو . ناطيشلا : لاق ؟ ةمتعلا ءاشعلا ةالص
 امأو « ءاشع ةراتو ةمتع ةرات ةالصلا هذه ةيمسن توبث اهلصاح « ىرخأ ةنكمأ ىف ةجرخم ةحيحص اهلك د يناسألا
 ىبنلا نأ ىلإ ةراشإلا امل هداريإ ةدئافف قب ىنلا متءأ » هلوقك لعفلا قالطإ ايف لب ايف ةيمست ال ىلا ثيداحألا
 هلصو روكذملا ةريره ىنأ ثيدحو ٠ تقولا لوأ نع ةالصلا هذه ريخأت عنمل ال « مسالا قالطإل وه امنإ كلذ نع
 . «ناذالا ىف ماهتسالا باب » ىف ةمّعلا وهو ىناثلا ظفللاب و « ةعامج ءاشعلا لضف باب د ىف لوألا ظفللاب فنصملا
 ظفل ناف ةمجرتلا ظفل هلوانتي ال اذه : رينملا نب نزلا لاق (رايتتخالاو) هلق . فنصملا وه (هللا دبع وبأ لاق) هلق
 لعفلا ىزئاج اناك اذإ نائيشلاف  ةيولوألاو زاوجلا نيب ىفانت ال : تلق . حيجرتلا ف رهاظ اذهو ةءوسنلا مهفي ةمجرتلا
 درو ام رثكأ هنأب اضيأ حجرتيو ‹ نآرقلا ظفل هتقفاومل ىلوأ هدنع راص امن إو « رخآلا نم ىلوأ اصدحأ نوكي دق
 ىف هظفل نأب و ,كلذ فالخم رعشي هنال ةمتع اهتيمست فالخم اهتقو لوأب رعشب ءاشع اهتيمست نأبو , رپ ىنلا نع



 ةالصلا تيقاوم باک - 1 ٩

 لقن نمو « فالخلا ىلا راشأف « هركنم » لاق هنال ء هرظن نمل حضاو وهو < رايتخالا هنأ ركذ ام ىناني ال ةمجرتلا

 « دحاو باب دعب الوطم فنصملا دنع الوضوم قأيس (ىسوم يأ نع ركذي و) هلق . راتخي نأ هيلع حنت ال فالحل ا

 نبا ىلع ضرتعا نم هب باجأو « لضفلا وبأ ظفاحلا انخرش كلذ ىلع هبن « هظفل رصتخا هلال هب مزحي ل هنأكو

 مث . لدن ال ضيرقلا ةغيصو <« ةوقلا ىلع لدن مرجلا ةغيص نأ باوجلا لصاحو « نيتغيصلا نيب قرف ثيح حالصلا

 ريغ ىنعمل كلذ لعفي دق ىراخبلا نأب ضيرآلا ىلا هتحص حم مزجلا نع ىموم ىنأ ثيدح ىف لودعلا ةبسانم نيب

 ناو هزاوج ىف فالتخالا دوجول هضعب ىلع راصتقالا اذكو « ىنعملاب ثيدحلا داربإ نم هركذ ام وهو « فيعضتلا

 مونلا باب د ىف فنصملا هلصوف سابع نبا ثيدح امأ ( ةشئاعو سابع نبا لاو ) هلق . زاوجلا ىر فنصملا ناك

 قيرط نم « ءاشعلا لضف باب » ىف هلصوف « ءاشعلاب متءأ » ظفلب ةثئاع ثيدح امأو « ابرق ىقأيس اک « ءاشملا لبق

 ظفلب امدح امأو « اهنع ةورع نع ىرهزلا نع امعالک ناسيك نب اص قيرط نم هدعب ىذلا بابلا فو « ليقع

 نم « نايبصلا ءوضو باب د دعب « ليللاب دجاسملا ىلا ءاسنلا جورخ باب » ىف اضيأ فنصملا هلصوف «ةدتعلاب متعأ» ٠
 اضيأ ليقع قيرط نم ىليعامسالا هجرخأو « روكذملا دنسلاب ىرهزلا نع بش قيرط: قم افي أ ةالعلا باتك

 اذهو ءةمتعلا سانلا وعدي ىتلا ىهو ءاشعلاب ةليل ب ىنلا متعأ د ظفلب ىرهزلا نع مهريغو بئذ بأ ناو سنوبو

 رخ محب متعأ قلطيو « ةمتعلا تقو ىف لخد متعأ ىنعم : ( هيبنت ) . ىوارلا فرصت نم روكذملا قايسلا ناب رعشإ

 ىف فاؤملا هلصو ثيدح نم فرط وه ( .اشعلا ىلصي لب ىنلا ناك راج لاتو ) هلق ٠ ربظأ انه لوآلا نكل

 فرط وه ( ءاشعلا رخؤب لَم ىنلا ناك : ةزرب وبأ لاقو ) هلق . « ءاشعلا تقو باب , فو « برغملا تقو باب د

 نم فرط وه ( ءاشعلا خلي ىنلا رخأ : سنأ لاقو ) هلق . ءرصعلا تقو باب » ىف فلؤملا هلصو ثيدح نم

 : سابع نباو بويأ وبأو رمع نبا لاتو ) هلو .  ليللا فصن ىلا ءاشعلا تقو باب » ف فلولا هلصو ثيدح

 ءاشعلاو برذملا مب ىنلا ىلص د ظفلب جحلا ىف فلؤملا هدنسأف سمع نبا ثيدح امأ ( ءاشعلاو برغملا ملم ىنلا لص

 « ءاشعلاو برخملا نيب عادولا ةجح ىف تلي ىنلا عج د ظفلب اضيأ هلصوف بويأ ىبأ ثيدح امأو « اعيج ةفلدزملاب

 وه ( هللا دبع قربخأ ملاس لاق ) هلق . مدقت اک < رصعلا ىلا رہظلا ريخأت باب » ىف هلصوف سابع نبا ثيدح امأو
 هلق ٠ ءابلا ىع ماللا وأ انلجال ىأ ( انل ىلص ) هل . هوبأ وه هللا دبع هخيشو « رمع نب هللا دبع نب ملاس

 ءاشعلا نم رخؤي نأ بحتسي ناكو ه هلوق ىف ةزرب ىبأ ثيدح ىف كلذ ريظن مدقت ( ةمتعلا سانلا اهنوعدي ىتلا ىهو )

 اذه. ال مهلامعتسا ةبلغإ راعشإ كلذ لك ىفو « ليعامسالا دنع ةشئاع ثيدح نم اضيأ مدقت و « ةمتعلا اهتوعدت ىلا

 یہا نيب عمج : هريغو ىوونلا لاق « فيرعتلا دصقل هركذ ىلا جاتحع كلذ نع ىلا فرع نم راصف < مسالا

 ال هيزقتلل ىهلا نأو زاوجلا نايبل كلذ لمعتسا هنأ امهدحأ : نيىمأب ةمتع اهتيمست نم ءاج ام نيبو ةمتع اهتيمست نغ
 ال فيرعتلا دصقل وهف « ءاشعلا نم هدنع رهشأ هنوكل ءاشعلا فرعيال نم ةمتعلاب بطاخ هنأب ىتاثلاو « ميرحتلل

 ‹ برغلل ءاشعلا ظفل لامعت-١ هدنع !رهتشم ناك هنآل ءاشعلا ىف ةمتعلا ظفل لمعتسا هنأ لمتحيو . ةيمستلا دصقل

 اذه سفن ىف تبث دق هلال فيعض اذهو : تلق . برغم ا الأ او هوتل « ءاشعلاو حبصلا ىف ام نويلعي ول : لاق ولف

 « ةاورلا فرصت نم ةرات ةسمتعلاب و ةرات ءاشعلاب ريبعتلا نأ رهاظلاف « ءاشعلاو حبصلا ىف ام نوملعي ول د ثيدحلا

 لك فو ؛ روكذملا ثيدحلا لبق ناكةبآلا لوزن نأب بقع و « زاوجلا خسن ةمتع ءاشعلا ةيمست نع ىهنلا نإ ليقو



 £¥ oV - 0f ثيدحلا
 ا م

 كس

 هنع أوبن هل مهقالطإ رثك املف 0 ١ زئاج ناک كلذ نأ ىف دعب الو , خييراتلا ىلا كلذ لق جايتحالل رظز نيل ولا نم

 ىهلا اوور نيذلا ةباحصلا نأ ليادب كلذ مرح الف كلذ عمو < ةيمالسالا ةنسلا ىلع ةيلهاجلا ةنسلا بلغت المل
 ق ملعأ هللاو . برغملاب سايتلالا عفرلف ةريره ىنأ ثيدح لثم ىف اهلامعتسا امأو . ةروكذملا ةيمسقلا اوامعتسا

 ىلع مالكلا مدقت دقو < ىبنلا مهغابي مل نم سانلا دنع ةيمسفلا هذه ةيلغب راعشإ هيف ( ةمتعلا سانلا وعدي ىلا ىو )
 « للعلا ىف رمسلا باب , ىف ثيدحلا نتم

 اورُخأت وأ مرمانلا ممتجا اذإ ءاشملا تقو صاب - ١
 نسما نا وه ورم نب د ن N اشو - هدد

 سمشلاو رص لاو ء ٍةَرجالابريظلا ىلصي ناك: لاقف و ل ولا ةالص نع هللا دبع نب راج انلأس » لاق - لع نا
 ٠لت عيطلاو رأ دق ذو: - ید رنک اذإ : ءاشعلاو « تبِجَو اذ ذإ بوو يح

 00 ةمدقتملا سرا ريغ هجوب محبا لئاقل 0 هم د رغأ اذإ ا اشملا
 ثديدح ىلع مالكلا مدقت دقو « دحاو مساب ريخأتلاو ميدقتلا لاح ىف بابلا ثيدح ىف تیم دق اهنأب فصلا هيلع

 « برغملا تقو باب , ىف راج

 ءاشعلا لضف ساب - ۲

 خا شاع 0 ةورع ۶ نع باش 4 نع ليقع نع 6 ان لح لاق ريكس "نب 02 ١ ی اشم سس 655

 اسلا م : رمع لاق یت ا ر رق مالا رشف نأ لبق َكلذو « ءاشملاب ةليل يم نا لوو لأ » تلاق
 e ضرألا لهأ ني ٌدحأ اه راقت ام : بسلا لعأل لاق م َجَرخ . نايبصلاو

 [ ۸٦۲ < ۸٤ « ۵۹۹ :ىف هفارطأ  هدح ثيدحلا ]

 تنك » لاق 'ىموم یبا نع ةدرب ىبأ نع عير اما وانما كارلا نب دمع اشو - ه7
 “وللا بزا 3 ناكف  ةنيدلاب ا ئنلاو - نإ ١ عيب 0 ةنيفسلا ىف ىعم اومدق نيذلا ىبامأو انأ

 ءا ضعب ىف للا ضب هلو « ىباحسأو و ىلا نقف اوف « مهنم رف " ةليل لك, اشولا ةالص دنع اب
 لم : هرصَح رك لاق هتالص یف ن م لصف لكي بلا جر 2 ؛ ريما راما ىتح ةالصلاب ر ماف
 E 2 الاخ لس سالا نم دحأ سيل أمي ف هللا ةمعن نم نإ ءاورشبأ' 1
 نم انعم اع انحرف انْدَجَرَذ » ىموم وب أ لاق: لاق نيتملكلا ا ىردت ال « "6 ريغ ذحأ عادلا هذه لص

 € ا هللا لوسر

 ىف فل وم ا امهرك ذ نيذللا نيثيدحلا ىف سيل هناف ءةجرتلا هذه ىلع ملكت نم أ مل ( ءاشعلا لضف باب ) هلق



 ةالصلا تيقاوم باتك-و ۸

 ضرالا لهأ نم دحأ اهرظتتب ام » هلوق نم ذوخأم هن و ؛ ةرهاظ ةليضفب ءاشعلا صاصنخا ىضتقب ام بالا اذه

وق . لعأ هاو « ءاشملا راظنتا لضف باب » هريدقت فذح ةمجرتلا ىف اذه ىلعف « ريغ ش
 ىف لسم دنع ( ةورع نع ) هل

 امو « ةئيدملا ريغ ىف ىأ ( مالسإلا وشفي نأ لبق كلذو ) هلق . « ةورع ىنربخأ ٠ باهش نا نع سنوي ةباور

باب » ىف بابش نا نع اص ةياور نم فنصملا داز ( سمح لاق ىتح ) هلو . ةكم حتف دعب اهريغ ىف مالسالا اشف
 

 اذه غاسو « ةالصلا لص الثم هريدقت رمضم لمفب بصنلاب ىهو < ةالصلا : رمع ادال ىح و : « ءاشعلا لبق مونلا

 مال كاذب مهصخ امئاو < دجسملا ىف نورضاحلا ىأ ( نايبصلاو ءاسنلا مان ) هلق ٠ هيلع قايسلا ةلالدل فذحلا

ةصقلا هذه ىف رمع نبا ثيدح ىف ابيرق ىتأيسو . لاجرلا فالخب « ةمحرلاو ةقفشلا لعو « مونلا نع ربصلا ةلق ةنظم
 

ب دقر ىذلا نأ ىلع لوم وهو « سابع نبا ثيدح ىف هوحنو « انظقيقسا مث دجسملا ىف اندقر ىح و
 « ميلك ال مهضع

شعلا لبق مونلا باب » ىف ثيدحلا اذه ةيقب ىلع مالكلا ىنأيسو . ازاج عيججلا ىلا داقرلا بسنو
 هلق . « بلغ نمل ءا

 هدج وه ةدرب وبأ هخيشو « ريغصتلا ظفلب ءارلاو ةدحوملاب وه ( ديرب نع )
 ةدحوملا حتفب ( ناحطب عيقب ىف) لوق .

ف ( ةالصلاب متعأف هسمأ ضعب ىف لغشلا ضعب هلو ) هلو . ناحطب نم اههضو عبقب نم
 ىنلا ريخأ نأ ىلع ةلالد هي

 ثيدح ىف هلوق اذكو « ةليا امنع لغش ه اييرق ىنألا ربع نبا ثيدح ىف هلوق هلثمو . ادصق نكي مل ةياغلا هذه ىلإ إب

 اوممتجا اذا اوناك» رباج ثيدح اذه ىف لصيفلاو < هنأأش نم نكي مل كلذ نأ ىلع لدي « ةلبل ةالصلاب متعأ ةشئاع

 نع حيحص هجو نم ىربطلا هاور « شيج زيرحت ىف ناك روكذملا لغشلا : ( ةدئاف ) . . رخأ اوئطبأ اذإو « لحي

 « تكبتشاو هم وج تعلط ىأ ءارلا ديدشتو ةدحوملاب ( ليلا راب ىتح ) هلق . رباج نع نايفس ىبأ نع شمعالا

 . هؤوض رثكرمقلا داج.أو هتبلظ ترثك ليلا را : هيوبيس نعو . ريرضلا ديعس وبأ هلات ارون ءلتملا رهابلاو

د تاياورلا ضعب یف نآ هدب بو « هطسو وهو ءیثلا ةربب نم ذوخأم فصتنا را۱: ىممس الا لاقو
 ابی رق ناك اذإ یتح 

 « ليللا فصن ىلا ٠ فنصملا دنع سنأ ثيدح ىف ىتأيسو « تاس اک دیمس نأ ثيدح ىف وهو < ليللا فصن نم

 ةسماع بهذ تح د ةشئاع نع موثلك مأ ةياور نم لسم دنعو ‹ هرثكأو همظعم بهذ ليللا راجا حاحصلا ىفو

 موو « نإ زمه ركب ( هللا ةمعف نم نإ ) هوَ . اونأت ىنعملا اهحتق زوحيو ءارلا رسكب ( كلسر ىلع ) هلق . « لیلا

 ةالص ريخأت لضف ىلع كلذ لدتساو < ليلعتلل هنأ حتفب وهف « دحأ سيل هنأ » هلوق امأو < حتفلاب هطبض نم

 كلذ حلصي الو : لاطب نبا لاق نکل « لضفلا نم راظنتالا ىف امل تقولا لوأ ةايضف كلذ ضراعي الو « ءاشملا

 . ىلوأ راظنتالا ىف مباع لي وطتلا كرتف « ةجاحلا اذو فيعضلا مهيف نإ » لاقو « فيفختل اب أ ملل هلال ةمالل نآلا

 لوسر عم انيلص ١ یر لا ديعس ىنأ ثيدح نم مريغو ةمزخ ناو ىلاسنلاو دواد وبأو دمحأ ىور دقو : تلق

 ‹ مبعجاضم اوذخأو اولص دق سانلا نإ : لاقف ليللا رطش نم وحن ىضم ىتح جرخي لف ‹ ةمتعلا ةالص عللي هللا

 هذه ترخأل ةجاحلا ىذ ةجاحو مبةسلا مقسو فيعضلا فعض الولو « ةالصلا م رظتنا ام ةالص ىف اولازت نل كلإو

 ىلع قشأ نأ الول , ابيرق سابع نبا ثيدح ىف ىتأيسو <« ليللا رطش ىلإ ةالصلا
 « اذكم امواصي نأ مهترمآل ىتمأ

 ىتمأ ىلع قشأ نأ الول و ةريره ىنأ ثيدح نم هحصحو ىذمرتلاو
 وأ ليلا كلث ىلإ ءاشعلا اورخؤي نأ مهنا

أملا نم دحأ ىلع قشي ملو مونلا هبلغي ملو اهريخأت ىلع ةوق هب دجو نم اذه ىلعف « هفصن
 هسةح ىف ريخأتلاف نيموم

هللاو ممديغو ةيعفاشلا نم ثيدحلا لهأ نم ريثكر ايتخا وهو « لسم حرش ىف كلذ ىوونلا ررق دقو « لضفأ
 . ملعأ 



 هوف وذي ثيذحلا
 نييك اد ل ا ج س ی 1

 « كلثلا ىلا بحتسب : ىواحطلا لاقو ‹ ثلثلا لبق ىلإ ءاشمأا ريخأت بحتسملا نأ قحس]و ثيللا نع رذنملا نبا لقنو

 وهو ءالمإلا ىف هركذ هنأب بقعت و « ميدقلا ىلع هب ىفي ام هنإ : اولاتو ةعامجو ىوونلا هححصو ءالمإلا ىف لاق اذکو

 (ىحف) هلق . ملعأ هاو ليصفتلا رظنلا ثيح نمو « ريخأتلا ةيلضفأ ليلدلا ثيح نم راتخلاو , ةديدجلا هبتك نم
 3 تلمف لاجرلا وحن وهو حارف ثينأت وأ 2 ةءارق ىف « ىركس سانلا ىرتو ه هلثمو , سايق ريغ ىلع ناحرف عمج

 لسم دنع عقوو 2 ردصملا ىلع ءارلا حتفب « احرف انعجرف 0 مهضعبل و « انحرفو انعجرف » ىنهيمشكملا ةياور ىفو

 مللي هللا لوسر فلخ امف مهعيمجم نم كلذ ىلإ فاضنا

 ءاشولا لبق مونلا نم هرکی ام اپ - ۴
 نع لاهنملا ىبأ نع ماذا دلاخ ان دح لاق ءا باهوا ربع ان ربخآ لاق مالّس نب د شرو ۸

 « اهّدعب ثيدحلاو ءاشملا لبق مونلا هک نک الكم هنا نوکز ناو ر ىف
 ‹ ءاشملا ةالص لبق مونلا للعلا لهأ رثك أ هرك : ىذمرتلا لاق ( ءاشعلا لبق مونلا نم هركي ام باب ) هلق

 هل ناك اذإ ا تاياورلا رثكأ ىف هنع تدبق ةصخرلا هنع تلقن نمو ٠ ىنا ةصاخ ناضمر ىف هيف مهضعب صخرو
 ةشخ ىهنأا ةلغ نإ الق ثيح دج اذهو 2 مونلاب رايتخالا تقو قرغتسي ال هنأ هتداع نم فرع وأ هظقوب نم

 هلق . هلوخد دعب ام ىلع ةهاركلاو 2 ءاشعلا تقو لوخد لبق ام ىلع ةصخرلا ىواحطلا لمحو ‹ تقولا جورخ
 , برسنم ريغ دمع انثدح و تاياورلا شک أ ینو . نكسلا نبا هقفاوو رذ ىبأ ةباور ىف اذک ( مالس نب دمج انثدح )
 . ءاشملا دعب رمسلا ىف ىتآلا هثيدح نم فرط روكذملا ةزرب ىبأ ثيدحو نكسلا نباو رذ ىلأ ةياور نم نيعت دقو
 « بولطم ىمأ ىف نكي مل اذإ ام ةصوصخم ةهاركلا هذه نأ باوبأ دعب قأسو . ةثداحما ىأ ( اهدعب ثيدحلاو) هلق
 تقو جرخيف مونلا ىف قرغتسي مث ثيدحلا ىف قارغتسالل وأ « ليللا مايق كرت ىف ايس نوكي الثل هيف ةمكسملا : ليقو
 روكذملا بابلا ىف ءاشملا ةالص دعل د هني دح نيبو ثيدحلا اذه نب حا فاو حبصلا

 ° غ دارا تا

 نا فرا ا 0 اص لاق نامل نع وا دخ لاق ناهس ن بوبأ اشم س ۹

 . ناييملاو داسنلا مان ء ةالصلا : رع ُادان ىتح ءاشيلاب يي هلا لوس ر مع » تلا شاع نأ ةورء نع باهمش
 نيب اهف نواس اواو ا داب الإ دوب ل الو : لاق . ك ريغ ضرألا لهأ ني دحأ اهراؤتني ام : لاقف جر
 « لوألا ليلا ثلث“ ىلإ قنا بين نأ

 ليقو «اراتخم كلذ ىطامت نم ةصتخم ةهاركلا نأ ىلا ةراشإ ةمج رثلا ىف ( بلغ نمل ءاشعلا لبق مونلا باب ) هلۆق
 قرفلاب ليقولو ٠ ءاشعلا ةالصا هجورخ نورافتني اوناك نيذلا نم دقر نم ىلع زب هراكن] كرت نم دافتسم كلذ

 ىرابلا حف # ج۷ - م



 .ةالملا تيفاوم باك -و مد

 وه ( ركب وبأ ىنثدحن ) هلق . اهجتم ناكل الثم هلرنم ىف وهو هبلغ نم نیب و ةلاحلا:هذه لث ىف مونلا هبلغ نم نيب
 ةانثملاب ( لصت الو ) هلق . ىثعالاب فرعيو ىراخبلا خيش ليعامسا وخأ هللا دبع همساو:سي وأ ىبأ نب ديما دبع
 هبو « ةئيدملاب الإ ةعاملا ىهو ةصوصخملا ةئيملاب ىلصت ال اهنأ دارملاو ؛ ءاشعلا ةالص ىأ ةددشملا ماللا حتفو ةيناقوفلا

 دالبلا نم ةنيدملاو كم ريغ.امأو. 3 ارس الإ نواصي اونوكي مل نيفعضتسملا نم م ناك نم نال ؛ ىدوادلا حرص

 امل ءاشعلا ةالصل راتخلارتقولا نایب اذه ینو « هباحعأو ب ىنلا ىأ ) اوناكو ( هلو ٠ الخد مالسإلا نكي مف

 .ىبأ نب ميهاربإ ةياور نم ىتاسنلا دنع ثيدحلا اذه ىف مالا. ةخيصب درو دقو « كلذ ىلع ةبظاوملا نم قايسلا هب رعشي

 ىف هلوق | نيبو اذه نيب سيلو ۽ ليللا ثلث ىلا قفشلا بيغي نأ نيب ايف اهولص لاق مث ١ هظفل و ىرهزلا نع ةلبع
 الي هتداع نم بلغألا ىلع لوم .ةشئاع ثيدح“ نال ةضراعم < ليلا ف ىلإ ةالصلا نأ هلا د سنأ ثيدح

 هللأ لوسر نأ یل ركذو باہش نبا لاق : ثيدحلا اذه ىف باهش نبا نع سنوي ةياور نم لسم داز : ( ةدئاف )

 مفي «٠ اورزنت « هلوقو 6 رگ حاص نيح كلذو « ةالصلل هلع هللا لوسر اورزتت نأ کا ناکامو 0 لاق ي

 ءار 2 ةدحوم اهدعب هلوأ مضل یورو« هيلع اوحلت ىأ ءار اهدعب ىارلا مضو نونلا نوكسو ةيناقوفلا ةائثملا

 اوجرخت ىأ ىاز مث 4 ةروسكم

 هللا دبع انت دح لاق مان ىنربخأ لاق ج ”نبا ىنربخأ لاق یتازرلا دبع ان ربخآ لاق دوغ شرو - ۰

 ءاظقيتسا “م ءاندقر مث « انظقيتسا من « دجسلا ىف اندر ىتح اهَرْخأ ةليل امنع لغش هني هلا لوسر نأ رع نا

 ىلابُي ال رع نیا ناكو . 00 عاب ضرألا لمأ نم أ سي د لاهم يَ هنا يلع جرح م

 ءاطعل تلق رج ”نبا لاق . املبق قر ناكو . اهتقو نع مونلا هبلغي ن نأ ىشخت ل اه رخ مأ اهّمذفأ

 «اوظقيّتساو سالا دق تح ءاشيلاب ةلي ل لل لوسر مع ءأو وقي سابع نا ن ا لاقو 4

 ذاك لَ هللا ئن ج ۽ سابع تا لاق ءاطع لاق . ةالصلا : لات باما ”نب ٌرمع ماقف «اوظقيتساو اودقرو

 ا تأ et ا قمأ ص شا نأ الو : : : لاف lL اًمضاو 0 ا اعقب نأ هيأإ ظنا

 هعباصأ نيب هام ىل دف ؟ سابع "نأ هنأ اک ہسآر ىلع هدبأ عللي ئیلا عضو نیک : ءا تہشتساف « اذكسه
 كامب تت ىقحو نارا كللذأك اهرم ا مئ سأرا نرق ىلع وباصأ فارطأ عضو مت «ديدبت نم ایش

 لا أ نأ الول » لاقو ‹ كلذك الإ 25 رمق عقب ال ةيحأا ةيحانو رمت ليوا نان د

 » اذكه الصب نأ مهن نسأل یتا

 [ ۷۲۴۹: ىف هفرط  هالا ثيدحلا ]

 ىف روكذملا ريخأتلل رياغم ريخأتلا اذه ( اهرخأف ةليل امنع لغش ) هلق . ناليغ نبا وه ( دوم انئدح ) هلق

 ىف اندقر ىتح ) هلق . هتداع نم نكي مل كلذ نأب رعشي هقايسو « نيلصملا عاتتجا ريخأتب ديقملا هريغو رباج ثيدح



 ها هزيم وپ تیا

 ادعاق ناك مهنم دقارلا نوكي نأ لاتحال هيف ةلالد الو « ءوضولا ضقنب ال مونلا نأ ىلإ بهذ نم هب لدتسا ( دجسملا
 ريغ ىلع نولصي ال مهنأ نم فرع ام, ءافتک ١ ١ لقني مل نإو أضوت هنكل امجطضم نوكي نأ لاتحال وأ « انكمتم
 هبلغي نأ شخ مل اذإ ام ىلع لوم وهو < ءاشعلا ةالصلبق ىأ ( ابلبق دقري ) سمع نبا ىأ ( ناكو ) هلق ٠ ءوضو
 نع رمعم نع قازرلا دبع ىورو « اهرخأ مأ اهمدقأ ىلابي ال ناكو » لاق ثيح كلذ لبق هب حرص اک اهتقو نع مونلا
 لع ةمجرتلا ىف كلذ لمح فنصملاو « هوظقوي نأ مأيو ةرخآلا ءاشعلا نع دقر ابر ناك ربع نبا نأ عفان نع بويأ
 هجرخأو « نيدانسالاب هفنصم ىف قازرلا دبع هجرخأ دقو ؛ قلعم هنأ معز نم موو - جرج نبا نع قازرلادبع نع دوم وهو  هلبق ىذلا دانسالاب وه ( جيرج نبا لاق) لوق . رع نبا لاحم قئاللا وهو « مونلا هبلغ اذإ ام
 ءاسنلا دقر » ىنقلا ىف داز « (ةالصلا : لاف رمع ماقف ) لوق . هجرختسم ىف معن وبأ هنعو , ىناربطلا هقيرط نم
 هل . جرخم نأ لبق لستغا ناك هنأكو « ءاملا نم هرعش مب هرصع ةه نم هدعب ركذ امل مو وهو < قمأر لع » ىنيمشثكلاو « رثكالل اذك ( هسأر ىلع هدب امضاو) هلو . ىضاملا ةشئاع ثيدحل قب اطم وهو « نايصلاو
 ىأ (ددبف ) هلو . راسب نبا هنأ معز نم موو « حابر ىلأ نبا وه ءاطعو « جيرج نبا لوقم وه ( تبئتساف )
 « ةدحوملاو ةلمهملاب « اهبصو » لسملو « لاو ةمجعملا داضلاب هل اذك ( امش مث ) هلق . هبناج سأرلا نرقد ٠ قرف
 ةفص ديلا مض نل ‹ ةهجوم ىراخبلا ةياورو : تلق . ديلاب رعشلا نم ءاملا رصع فصي هنآل : لات ضايع هيوصو
 هلعافو ةيلوعفملاب بوصنم وهو « هيماهب] » هريغلو « ىنيمشكلل دارفإلاب اذك (هماببإ تسم ىتح) لق . رصاعلا
 , عوفر وهو هماهب] هلعافو بوصنم « فرط ه ىلوألا ةياورلا ىلعو ٠ عوفرم وهف اذه ىلعو « نذآلا فرط
 هلو . « نذالا فرط هاماهب | تسم ىتح ه مبعل ىبأو اسنلا دنع حيرج نبا نع جاجح ةياور كلا ةياور ديؤيو
 ءرصعي الد ىنبيمشكلا دنع عقوو رثك الل فاقلاب رصقيو ؛ لجعتسي الو ءىطبي ال ىأ ( شطبي الو رصقی ال )
 ةياور نم فنصملا دنع ىلا باتك ىف كلذ نيب اذك ( اهواضي نأ مبتسم ) هل ٠ بوصأ ىلوآلاو « نيعلاب
 « ىتمأ ىلع قشأ نأ الو تقولل هنا » لاقو ثيدحلا اذه ىف هديغو ب رج نبا نع ةئيبع نب نايفس

 ناثع الإ سانلا بهذو : لاق هانعم ثيدحلا اذه ىف سابع نبا نع سواط قيرط نم ىناربطلا ف عقو : (ةدئاف)
 « كلبق ةمأ ةالصلا هذه ىلص ام د لاقف قلب ىنلا جرخل ؛ الجر رشع ةتس ىف نوعظم نبأ

 ريخأت حتت كَ ئونلا ناك : ةر وبأ لاقو . ليلا فصن ىلإ هاشيلا تقو بيسإب - ۵
 هلم بلا َرَمَأ » لاق سنأ نع ليوطلا دمت نع ةدئاز انتدح لاق ئيبراحلا . مجرا دبع اشو - ٢

 دازو « اهو *راظتنا ام الص ىف کن ام ءاومانو حسانلا « لص دق : لاق مث ىلص مث * ليلا فصن ىلإ هاشيلا ةالص
 ذئتليل اخ صير ىلإ نظن یک: ر ممم يح تت دح بوبأ 6 یم ان ربخأ : ر يبأ نا

 [ همكك ۰ ۸2۷ < ۹۹۷ < 1۰۰ : ب هفارطأ ہ۷۲ ثيدحلا ]

 نب هللا دبع ثيدح نم سم هجرخأ حرص ثيدح ةمجرتلا هذه ىف ( ليللا فصن ىلإ' ءاشعلا تقو باب ) هلق
 : ىوونلا لاق « ليللا فصن ىلإ تقو هناف ءاشعلا متيلص اذاف ١ هيفو اه رخآو تاقوآلا لوأ نايب ىف صاعلا نب ورمع
 طب رفتلا ام و لسم دنع ةداتق بأ ثيدحل , رجفلا عولط ىلإ دتميف زاوجلا تقو امأو « اراتخا اهئادآل تقو هانعم



٩ e۲ةالصلا تقاوم باتک -  

 ‹ ءاضق تراص ليلا فصن بهذ اذا : ىرخطصالا لاقو « ىرخألا ةالصلا تقو ءىجب ىتح ةالصلا لصي مل نم لد

 ‹ حبملا ىف عاجإلاب ص وصخ ةداتق ىبأ ثيدح مومعو , تلق . روكذملا ةداتق ىبأ ثيدح روبجلا ليلدو : لات

 كيداحألا نم هريغو روكذملا ثيدحلاب صوصخ هنإ لوقي نأ ىرخطصاللف برغملا ىف ديدجلا ىعفاثلا لوق لعو
 هيف سيلو « رصعلا تقو باب » ىف مدقتملا هثيدح نم فرط وه ( ةزرب وبأ لاتو ) هلق ٠ لعأ هاو ءاشملا ىف

 ناك فصنلاب ىرخأو كلثلاب ةديقم ةرم تءاج امل تدقوتلاو ريمخأتلا ثيداحأ نكل « لالا فصن ديقب حيرصت

 ميحرلا دبع انثدح) لوف . تبثي ام رص اثيدح رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا تقو دادتما ىف رأ ملو « ريخأتلا ةياغ فصنلا

 نعرلا دبع نب مبحرلا دبع وهو « ءادأ ةغيص ريغب محرلا دبع هريغو تقولا يال عقوو « رذ ىبال اذك ( ىنراعما
 ثيدحلا اذه ريغ هنع حبحصلا ىف هل سيل و ؛ ىراخبل' خويش ءامدق نم وهو « دايز ابأ ىنكي وكلا ىبراحلا دمج نبا

 ( سانلا لص دق ) هلق . كلذ ىلع بظاوب نكي مل هناب راعشإ هيفو « ةليل » لسم داز ( ءاشعلا ةالص ) هلق . دحاولا

 هدارمو ؛ ىرصملا مكحلا نب ديعس ىنعي ( ميرم ىبأ نبا داذو ) هلو . كاذ ذا نيملسملا نم ىلص نم نودوبعملا ىأ

 .«داز » هلوقل لوعفملا عضوم ىف ةلمجا ( حلا رظنأ ىنأك ) وق . سنأ نم ثيدحلل ديمح عام نايب قيلعتلا اذه
 انئدح : لاق هدئاوف نم لوالا ءزجلا ف صلخلا رهاط ىب قيرط نم ايلاع الوصوم قيلعنلا اذه انل عسقو دقو

 : لاق .؟ امتاخ رب ىنلا ذخا له : سنأ لثس » هلوأو هدئسب مرم ىلأ نبا انئدح روصنم نب دمحأ انثدح ىوغبلا

 : ةلمهملا داصلاو ةدحوملاب صيبولا « ذئتليل همتاع صيبو ىلا رظنا ىنأكو , هرخآ ىفو « هركذف « ءاشعلا رخأ « معن

 بات ىف هسبلو متاخلا ىلعو « ةعاملا باوبأ ىف ةالصلا راظنتا ل ضف ىلع مالكلا قأيسو « قيريلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ سابللا

 ٍرجفلا ةالص لضف ساپ -- ۲٦
 0 0 0 ور - سهم و ر ۱ A5 يک 2 و

 ئنلا دنع انک : هللا دبع نب رج ىل لاق سیف انت دح ليعامسإ نع ىب# انث دح لاق د دسم نشرح - ۳

 ت واما ال وأ نوما ال اذه نورت اک مر نؤرتس *كن ! امأ : لاقف ربا هب ر.قلا ىلإ ظن ذإ إب
 0 ا . 4 5 . 2 5 6 035 ۾

 دمحم حف ) لاق م « اولمفاف اهب ورغ لہقو سمشلا عولط لبق ةالصرلع اوبلغت ال نأ متةطتسا ناف « هتبؤر ىف
 1 س ى - ظ 0000 ا

 ( امم ورغ لبقو سلا _عولط لبف كب ر

 هيبأ نع ىموم ىلأ نب ركب ىلأ نع ةرمج وأ ىنث لح م ان دح لاق دلاخ نب هب ده شو ب هالك

 « نجلا لخد نيّدربلا ىلص نم » لاق هيلو نا لوسر

 اذه. هربخأ سيق نب هللا دبع نب ركب ابأ نأ ةرمج ىلأ نع ماھ انث دح ءاجر نہا لاقو
 5 1 5 - ص ت ع 2

 ىنلا نع هيا نع هللا دبع نب ركب ىبأ نع ةرمج وأ ان دح ماه اتاري رابح نع قاحسإ "شرع

 هلل... هلك



or 00 ۵۷۵ - ۷4 شيدحلا 

 « ثيدحلاو » هلوقل رهظي ملو « ثيدحلاو » اذه دعب رذ ىبأ ةباور ىف عقو ( رجفلا ةالص لضف باب ) لوق
 . رجفلا ةالص لضف ىف دراولا ثيدحلا بابو اذكب اب هنم ضرغلا نأب قامركلا هبجوو ٠ عضوملا و

 رهاظلاف « حارشلا نم دحأ اهاع جرع الو « تاجرختسملا نم ءىش ىف ةدايزلا هذه رأ لو < ا

 ناك هنأ لمتحيو « ةدايز ريغب « رصعلا ةالص لضف باب » اضيأ ريرج ثيدحل مجرت هنأ كلذل لديو « مهو امنأ

 ليعامسإو ‹ ناطقلا وه ( ىح ) هلق ٠ لعأ هللاو . ةريخالا ةملكلا تفرحتف «رصعلاو رجفلا ةالص لضف باب ه هيف

aرصعلا ةالص لضف باب د ىف ريرج ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو .  » . 

 ىلا ةياورلا ليلدب ىرعشالا ىسوم ىنأ نبا وه ركب وبأ هخيشو « ىعبضلا وهو ءارلاو جلاب ( ةرج وبأ ) هلوق
 نب ركب وبأ هنإ لىق دقو « ىسوم وبأ وه سيق نب هللا دبعو « سيق نب هللا دبع نب ركب ايأ نأ د » اهيف عقو ثيح هدعب

 « درب ةينثت ءارلا نوكسو ةدحوملا حت حتفب ( نيدربلا للص نم) هلق ٠ بابلا رخآ یتایس اک حجرأ لوآلاو ةبیور نب ةرامع

 داز « امورغغ لبقو سمشلا عولط لبق ةالص » ريرج ثيدح ىف هلوق كلذ ىلع لدي و , رصعلاو رجفلا ةالص دارملاو
 نيح هافرط امهو راهنلا ىدرب ىف نايلصت امهنال نيدرب اتيمس : ىباطخلا لاق « رجفلاو رصعلا ىنعي د لسم ةياود ىف
 ىف رازيلا لاقو « اضيأ كلذ ىف لخدت برغملا ةالص نأ ديبع نأ نع لقنو ‹ ىحلا ةروس بهذتو ءاوحلا بيطي

 دارملاو ‹ ةيطرش ال ةلوصوم نم نإ : هلصح ام تاولصلانم امهريغ نود ةئجلا لوخدب نيتالصلا نيت اه صاصتخا هيجوت

 ةادفلاب نيتمكر الوأ تضرف امال « سخلا تاولصلا ضرف لبق اوتام مث ةالصلا تضرف ام لوأ امهواص نيذلا

 نم هيف أم قخي الو : تلق . هيف مومع ال نيصوصخم ساب نع ربخ وهف ‹ سخلا تاولصلا تضرف مث ٠ ىثعلاب نيتعكرو
 لمف وهو لصالا نع لدعو ‹ طرشلا باوج « لخد ه هلوقو . ةيطرش ثيدحلا ىف « نم » نأ هجوآلاو « فلكتلا
 وه ( ءاجر نبا لاقو ) هلق . عقاولك عقبس ام لمي هعوقو ىف ديك أتلل ةدارإ ةنجلا لخدي لوقي نأك عراضملا
 نب هللا دبع انثدح » لاق ىلهذلا ع ندع اف 2 ىراخبلا خويش دحأ وهو « قادغلا ىرصبلا هللا دبع

 دح ) لوق . دحاو نتملا ظفل و ىنلسلا قيرط نم هنع ىورملا دوهشملا ءزجلا ىف هقيرط نم ايلاع هائيودو « ءاجر
 نبا هنأ ىلع ىتاسغلا ىلع وبأ لدتساو « تاياورلاو بتكسلا نم ءىش ىف ابوسنم عسي ملو « روصنم نبا وه ( قحإ

 ىلع فأ ةياور ىف تيأر : تلق . اذه ريغ اًثيدح لاله نب نابح نع روصنم نب قح] نع ىور ايلسم نأب روصنم

 هذبف ‹ اثيدح ركذف لاله نب نابح انثدح روصنم نب قحإ انثدح < رايخلاب ناعيبلا باب » ىف ىربرفلا نع ىوبشلا
 « ةلمبملا ءاحلا حتفب وهو لاله نبا وه ( نابح انثدح ) هلق . سم ةياور ىف ىتلا ةئيرقلا نم ىوقأ ةنيرقلا

 نب ةرامع نبا هنأ معز نم فالخب اذبف < هللا دبع نب ركب وبأ وه ةرمج يأ خيش نأب مامه نع تاياورلا تعمتجاف

 رانلا جلي نل د هظفل نكل هيبأ نع ةرامع نب ركب ییا نع قرط نم هريغو لسم هجرخأ ةرامع ثيدحو ‹ ةيور

 « ادحاو امهانعم ناك ناو ىسوم ىنأ ثيدح ظفلل رياغم ظفللا اذهو « !مورغ لبقو سمشلا عولط لبق ىلص دحأ
 ناثيدح امهنأ باوصلاف

 رجقلا تقو اپ - ۷
 مك مرې ی a اک 5 ربا, س

 اورحست مهنأ هث دح تباث نب دز نأ سنأ نع ةداتق نع مام انث دح لاق _مصاع نب و رع اش — ¥
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 هلآ ينب . نيتس وأ نيسم ٌردق : لاق ؟ امتي ك : تاق . ةالصلا ىلإ اوماق "من بكم ةئنلا عم
 [ ۱۹ ۲۱ ىف فرط هالو ثيدحلا ]

 هل هلا ون ناد يام نب ساأ نه داق نع يمس انث دح اور حمس _حابص "نب نسح اشو - 0“

 نيب اك م: سنأل انلق ايلصف ةالصلا ىلإ بكَ هللا ئن ماق هروح نم اغ رف الف « ارس تباث نب ديزو
 « ذآ نيسخ جرا أرقي ام رد : لاق ؟ ةالصلا ىف املوُحُدَو اهروحس نم امهغا رف

 [ ١١64 : ىف فرط هال“ ثيدحلا ]

 لوق دعس نب لبس حح هنأ مزاح ىبأ نع نابلس نع هيخأ نع سب وأ ىلأ نب ليعامسا ام - ۷

 « ل ا لوسر مم رجفلا ةالص َءلردأ نأ ىب ةعرس نوكي "م ىلهأ ىف رحسنأ تنك ١

 [ ۱۹۲۰ : ىف هفارط هال ثيدحلا ]

 ريأزلا نب ةر ىنربخأ لاق بامش نا نع ليقع نع ثيالا انربخأ لاق ريكس نب یم اشم - ۷۸

 مث «نيطورمي تاشتم رجفلا ةالص لي هلا وسر حم َنادَيشَي تانمؤلل داسن نك تلاق هتريخأ ةشئاع نأ
 1 7 خا . 5 م 5 ع 85 2

 « سلغلا نم ا رف ال ةالصلا نيضقب نيح نهمويب ىلإ نباقني

 امان « شنأ نع نيبجو نم « علك ىلا عم تب اٿ نب ديز رحست » ثيدح هيف ركذ ( رجفلا تقو باب ) هلق
 نع ماشه هقفاوو « تباث نب ديز دنسم نم هلع < هثدح تب اث نب ديز نأ سنأ نع ىبف ةداتق نع مامه ةياور

 نب ديزو هللا ىن نأ سنأ نع ه ىبف ةداتق نع  ةيورع ىبأ نبا وهو ديعس ةياور امأو . مايصلا ىف ىنأيس اک ۃداتق

 ةغيصل « اورحست د هلوق امأو « شأ دنسم نم هلع «اورحست » ىلمتسملاو ىسخرلا ةياور ىفو « ارحسن تباث

 نأ اضيأ امناحجر ىلع لديو < ديعس ةيأور نع ضرعأو اهبجرخأ هناف مامه ةياور ملسم دنع حجرتو ةذاشف عمجا

 ىذلاو « تباث نب ديز نع سا نعد لاقف ديعس نع ثراحلا نب دلاخ قيرط نم ديعس ةياور جرخأ ىليعامسالا

 رادقم نع اديز لأس اذه لجألو < امبعم رحستي مل هنكل كلذ رضح اسنأ نأ نيتي اورلا نيب عملا ىف ىل رهظي

 یل لاق لاق سنا نع د امهظفلو نابح نباو یئاسنلا ةباور ىف احرص كلذ تدجو مث ‹ دعب ىتأيس اک روحسلا تقو
 لالب نذأ ام دعب كلذو , ءام هيف ءانإو رمتب هتئجل . اًديش ىنمعطأ « مايصلا ديرأ ىنإ سنأ اب : هلي هللا لوسر

 جوخ مث « نیتعکر لبصف ماق مث ء هعم رحستف ءا < تب اث نب دی ز ترعدف ‹ ىعم لك أي الجر رظنا سنأ اي : لاق

 الالب نال «موتكم مآ نبا ناذأ ىأ « روحسلاو ناذآلا نيب راك رک د هلوقب دازملاف اذه ىلعف . « ةالصلا ىلا

 ءرم « ناك » ظفل طقس ؟ ( امهنيب ناك مك تلق ) هلو . علط اذا نذؤي رخالاو « رجفلا لبق نذؤي ناك
 دلاخ ةياور نمو < « ديزل انلق مامه نع نافع ةياور نم ىليعامالا دنع عقوو « ىلمتسملاو ىسخرسلا ةياود

 : ديعس نع حور ةيأور نم فنصملا دنع عقوو . امهنيي ناك مک لئاقلا سنا : دلاخ لاق ديعس نع ثراحلا نبا
 , اسنأ لأس ةداتقو ءاديز لأس سنأ نوكي ناب ناتحيمح ناتياورلاو : ىليعامسالا لاق . ةداتق لوقم ومف « تال تلق



 ةؤ مپ۸ ثيدحلا

 « عمببا ةغيصب انيلصف هريغل و « ةينثتلا ةغيصب ىنيمشكلا اذك ( ايلصف ةالصلا ىلإ يلب هللا ىن ماق) هلق . لعأ هللاو |
 لوأ نأ ىلع هب فنصملا لدتساو . ىلاعت هلا ءاش نإ مايصلا باتك ىف ثيدحلا اذه دئاوف ةيقب ىلع مالكلا قأيسو
 لوخدلاو روحسلا نم غارفلا نيب ىتلا ةدملاو ٠ بارشلاو ماعطلا هيف مرحب ىذلا تقولا هنآأل رجفلا عولط حبصلا تقو
 نأب كلذ رعشأف . أضوتي ام رادقم اهلعلو « ةعاس سم كلث ردق  اهوح وأ ةبآ نيسخلا ةءارق ىهو - ةالصلا ىف *

 وه ( هيخأ نع ) هلو . لعأ هناو . شلغب اهيف لخدي ناك ولي هنأ هيفو . رجفلا حلطي ام لوأ حبصلا تقو لوأ |
 انه هنم ضرذلاو . مايصلا ىف دعس نب لس ثيدح ىلع مالكا ىفأيسو « لالب نبا وه ناملسو « ديجلا دبع ركب وبأ
 هظفلو ةروملا رتس باوبأ ىف مدقت ةشئاع ثيدحو ٠ تقولا لوأ ىف حبصلا ةالصب قب ىنلا ةردابم ىلا ةراشإلا

 هجرخأ ام هنم حرصأو « كلذ ىلع ةبظاوملا ىضتقي هقايس نأ و حبصل اب سيلغتلا ةبج نم بابلا اذه ىف هدارم ىف حرصأ
 نأ ىلا دي مل تام ىتح سلغلاب دعب هتالص تناك مث ةرم حبصلاب رفسأ لإ هنأ دوعسم نبا ثيدح نم دواد وبأ
 هلي هللا لوسر لاق : لاق جدخ نب عفار ثيدح نم دحاو ريغ هححصو ننسلا باحصأ هاور ام امأو نق

 هلو « رجفلا عولط ققحت كلذب دارملا نأ ىلع هريغو ىمفاشلا هل دقف « رجالل مظعأ هناف رجفلاب اورفسأ ه
 خسان هنأ معز نم دمبأو « ارفسم ةالصلا نم جرخ ىتح اهيف ةءارقلا ليوطتب مالا دارملا نأ ىلع ىواحطلا
 لص لب هللا لوسر تيأر ام » لاق هنأ هريغو فئصملا هجرخأ ىذلا دوعسم نبا ثيدح امأو . سلغلا ىف ةالصلل
 رجفلا عولط عم امف لخد هنأ ىلع لومحف « ةفلدزلا موي رجفلا ىف ىنعي « مويلا كلذ ريغ امتقو ريغ ىف ةالص
 علطي نأ لبق « اهالص هنأ ال « ريسي ريخأتب رعشي ام دعس نب لهسو تباث نب ديز ثيدح ىف ناف <« ريخأت ريغ نم
 هسايق نأل ثيغاربلا ولك أ لمم وه : ىنامركلا لاق ( ؟نك) ةشئاع ثيدح ىف ےل . لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . رجفلا
 ةفاضإ نم نوكي ال ىتح كلذ اهو وأ تانمؤملا سفنألا ءاسن هريدقت ( تانمؤملا ءاسن ) هلق . عمج دقو دارفالا
 . مؤالضف ىأ موقلا لاجر لاقي ا تائمؤملا تالضاف ىأ تالضافلا ىنعم انه « ءاسن م نإ ليقو « هسفن ىلإ ءىثلا
 ىأ « لاجر مأ ءاسنأ نفرعي ال هانعم : ىدوادلا لاق ( دحأ نوفرعي ال ) هلوقو ء نرضحب ىأ ( ندهشي ) هلق '

 ةعفلتملا ناب ىوونلا هفعضو « بنيزو ةحيدخ نيب قرفي الف نهن ايعأ فرعي ال ليقو « ةصاخ حابشألا الا ىنارلل ربظي ال

 لوألا دارملا ناك ولف « نايعالاب قلعتت اما ةفرعملا ناب بقعتو « ةدئاف مالكلا ىف قبي الف امنع فرعت ال راهللا ىف

 ىرخألا ةئيه ريغ ةئيه ةأسمأ لكل نال , رظن هيف اهنيع فرعت ال راهنلاب ةعفلتملا نأ نم هركذ امو « معلا ىننب ربعل
 هجولا ةيطغت عنمل تابقنتم نك ول ذإ تارفاس نك نهنأ ىلع لدي اذه : ىجابلا لاقو . ىطغم اهندب ناک ولو بلاغلا ىف
 لكل نإ انلق اذإ امأو « ىوونلا هيلا راشأ ىذلا هابتشالا ىلع ىنبم هنال « هيف ام هيفو : تلق . سلغلا ال نهتفرعم نم
 طم عمج ( طورملاو ) ؛ هحرش مدقت ( تاعفلتم ) هلق . لعأ هاو . ركذ ام مرلي الف ابلاغ ةئيه نبنم ةدحاو
 الإ هسبلب الو رضخأ ناكاذإ الإ اطرم ىمسي ال ليقو « كلذ ريغ وأ فوص وأ زخ نم لمم ءاسك وهو ملا رسكب
 ةيئادتب ا نم ( سلغلا نم ) هلو . نعجري ىأ ( نبلقني ) هلق دوسأ رعش نم طم هلوقب دودرم وهو « ءاسنلا
 لسجرلا فرعي نيح ةالصلا نم فرصني ناك هنأ قباسلا ةزرب ىلأ ثيدح نيب و اذه نيب ةضراعم الو < ةيليلعت وأ
 بايحتسا ثيدلا فو . سيلجلا ةيؤر نع رابخ] كاذو « دعب ىلع هعفلتملا ةيؤر نع رابخ] اذه نال « هسيلج
 هزاوج هنم ذخؤي و « ليللا ىف ةالصلا دوهشل دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ زاوجو تقولا لوأ ىف حبصلا ةالصب ةردابملا
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 لدتساو « ةنتف نهب وأ نيباع شخ مل اذإ كلذ لحصو « راهنلا نم شك أ ةبيرلا ةنظم ليللا نآل ىلوأ باب نم راهنلا ىف

 ضايع هبقعتو . ةالصلا دوهشا ةفص عفلتلا لعج هنأكف <« مفلاو فنآلا ةرمتخم ةأرملا ةالص زاوج ىلع مهضعب هب

 لعأ هللاو فارصنالا ةئيه نع تريخأ امنإ امنأب

 ةمكر رجلا نم كرد نم صا - 8

 نعو دیعس ن رسب نعو راسب ن ءاطع نع أ ن دز نع كلام نع دسم 6 هللا دبع اشم 9 0۹

 سکا ملط نأ لبد ر حبصلا نم كرد نم » لاق ر هلا لوو نأ ل ی نع هود ج رعألا

 « ّرصملا َكَردأ دقف سمشلا برت نأ لبق رصقلا نم ٌةمكَر كرد نَمَو ؛ حبصلا َكَردأ دقف

 باب »ىف ةمجرتلا نم طرشلا باوج فذح ىف ةمكملا ىلع مالكا مدقت ( ةمكر رجفلا نم كردأ نم باب )ەل

 هلو . نويندم مباك دانسالا لاجرو . ملسأ نب ديز نوثدحت ىأ ( هنوثدح ) هلو . ¢ ةعكر رصعلا نم كردأ نم

 ليقف ‹ عامجإلاب ادام كلذ سيلو « كلذب ىنتكي هنأ هرهاظف ؛ ءىثلا ىلا لوصولا كاردإلا ( حبصلا كردأ دقف )

 ىف كلذب حرص دقو <« روما لوق اذهو < هتالص تلك دقف ىرخأ ةعكر ىلص اذاف « تقولا كردأ هنأ لع لمحت

 علطت نأ لبق ةعكر حبصلا نم كردأ نم 1 هظفل و نيمجو نم تملا هجرخأ لسأ نب ديز نع ىدرواردلا ةياور

 نب ديز نع فراعم نب دم ناسغ ىنأ ةباور هنم حرصأو « ةالصلا كردأ دقف سمشلا علطت ام دعب ةعكرو سمشلا

 ىلص مث« سمششلا برغ نأ لبق رصعلا نم ةعكر ىلص نم , ظفلب ةريره يأ نع راسي نبا وهو  ءاطع نع مسأ

 كردأ نم باب , ىف فذهملا ةءاور تمدقت دقو حبصلا ىف كلذ لثم لاقو « رصعلا هتفي ملف سمشلا بورغ دعب قب ام

 كردأ نم, رخآ هجو نم ىاسفللو ؛ « هتالص متيلف د اف لاقو ةرب ره ىبأ نع ةبلس ىبأ قيرط نم « ةعكر رصعلا نم

 حبصلا نم ةمكر كردأ نم , رخآ هجو نم قيبولاو « « هتاف ام ىضقي هنأ الإ ؛ اياك ةالصلا كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر

 ىضلا مالتحاب كاردإلا صخ ثيح ىواحطلا ىلع درلا اذه نم ذخؤي و . « ىرخأ اهيلا لصيلف سمشلا علطت نأ لبق

 هت الص دسفت ةعكر حبصلا نم كردأ نم نأ ىف هبهذم ةرصن كلذب دارأو « اهو و رفاكلا مالسإو ضْن احلا نطو

 لاق ‹ ةروهشم ةيفالخ ىهو لفنلاو ضرفلا لواننت ةهاركسلا نأ ىلع ىنبم وهو « ةهاركلا تقو ىف دإإ اماكي ال هنأل

 ةالص ىف وهو سمشلا هيلع تعلط نم : لاقف ةفينح وبأ فلاغو « قعبإو دمحأو ىعفاثلا لوقب اذه و : ىذمرتلا

 نأ مهضعب ىعداو « سمشل | عولط دنع ةالصلا نع ىبنلا ىف ةدراولا ثيداحألاب كلذل جتحاو « ةتالص تلطب حبصلا

 نيب عمجاو ‹ لاتحالاب خسنلا ىلإ راصي ال هناف « لبلد ىلإ جاتحت ىوغد ىهو « ثيدحلا اذهل ةخعان ىهنلا ثيداحأ

 ءاعدا نم ىلوأ صيصختلا نأ كش الو « لفاونلا نم هل ببس ال ام ىلع ىبنلا ثيداحأ لمحت نأب نكم نيثيدحلا

 نيب ليصافت كلذ ىف ءامةفللو ٠ تقولا اكردم نوكي ال ةعكر نم لأ كردأ نم نأ ثيدحلا موهفمو « خسنلا

 ام ردق ةمكرلا هذه رادقمو « ةعجلا كزدم اذكو « تقولا كردمو ةءامجا كردم نيبو < مريغو راذعألا باحصأ

 فخأ اف تعما : ىعفارلا لاقو « كلذ لك طورشإ نيت دحج دجسيو عفريو عكربو نآرقلا مأ أرقبو مارحالل ريكي

 تربط وأ ؛ ءامغإ نم قافأ نك_ راذعالا بامسأ امأ « راذعألا باحصأ ريغ تح ىف اذهو « دحأ هيلع ردقي ام

 كردأ ام نوكي : موق لاق دقو . ءاذأ مهقح ىف ةالصلا تناك ردقلا اذه تقولا نم قب ناف كلذ ريغ وأ ضيح نم



 ةهم١٠ -ةالذ ثيدحلا
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 نم كلذو ءادأ لكلا نأ راتخناو <« اكح ءادآلاب قحتلي هنكل كلذكن وكي ليقو . ءاضق هدعبو ءادأ تقولا ىف
 اذه الإ اهنم قبي ال ىح ةالصلا ريخأت رذع هل سيل نمل زوحي ال هنأ ىلع قافتالا مهضعب لقنو . ىلاعت هللا لضف
 : ةريره يأ نع ةبلس ىبأ قيرط « رصعلا نم كردأ نم باب , ف فنصملا دروأ : ( ةفيطل ) ؛ ملعأ هللاو . ردقلا
 ىف مدقو « رصعلا ركذ ةللسس ىبأ قيرط ىف مدق هلال ‹ ةريره ىبأ نع هعم نمو راسب نب ءاطع قيرط بابلا اذه فو
 باوصلل ىداملا هللاو . ماتها نم ميدقتلا هب رعشي امل مدق ام امهنم لك ىف ركذي نأ بسانف حبصلا ركذ اذه

 ةمك َر ةالصلا نم ةلَردأ نم باپ - ۹
 نع نحرا ردع ن َةَلَس ىلأ نع باهش نبا نع تام انريخأ لاق تنو ن هللا رع اشم ت

  ًةالصلا َلردأ دقت ةالصلا نم ٌةمكر َكَردأ نَم » لاق كي هللا لوسر نأ ةريره ىلأ

 كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم د ظفلب ثيدحلا قاسو « مجرت اذكه (ةمكر ةالصلا نم كردأ نم باب) هلق

 قييبلا هجرخأو « كلام ثيدح ىلع هب لاحأو « ىرهزلا نع ىرمعلا هللا ديبع ةءاور نم سم هاور دقو « ةالصلا

 « ةمكر » هلوق ىلع « ةالصلا نم » هلوق مدق « بابلا اذه ةجرت ظفلك هظفل و لسم هنم هجرخأ ىذلا هجولا نم هريغو

 ظفلل رياغم ءىش هيف عقب ال ثيدحلا ظفلب مجرتي ام ىراخبلا مجارت ىف عقي ام عيمج نأ ءارقتسالاب انل حضو دقو
 اذه نأ رهاظلاو . هعالطا رثك أ ام هرد هللق « رباغملا ظفللا كلذب رخآ هجو نم درو دقو الإ هدروي ىذلا ثيدحلا
 نم امهنم الك نأ هديؤياو ‹ ادحتيف ةيدرع ماللا نوكت نأ لمتحيو « باوبأ ةرشع لبق ىضاملا بابلا ثيدح نم معأ

 امهنيب قرفلا : ىنامزكلا لاتو . ديقملا ىلع قاطما لمحبف ديقم كاذو قلطم اذهو « ةريره يأ نع ةللس با ةباور
 ىفو : كلذ دعب لاو . لاق اذك « ةمكر ةالصلا نم كردأ نميف اذهو ؛ ةعكر ردق تقولا نم كردأ نميف لوالا نأ

 حيحصلا وهو <« ءادأ اهلك نوكتتو ٠ اهعيمج اكردم ناك تقولا جرخو ةمكر لصف ةالصلا ىف لحد نم نأ ثيدحلا
 هانعم : ىم.تلا لاقو . الوأ لاق ام فال « تقولاب نيقلعتم امباعجل هدنع نيثيدحلا داحتا ىلع لدي انهو . ىهتا
 دقف ) هلوقد . كلذ ريغ لبقو « ةعمجلا ةالصلاب دارملا : ليقو . ةعاما لضف كردأ دقف ةعكر مامإلا عم كردأ نم
 ثيح الم" عيمجل اكردم ةدحاولا ةمكرلاب نوكي ال هنأ نم هانمدق امل « عامجالاب هرهاظ ىلع سيل ( ةالصاا كردأ
 , كلذ وحن وأ . ةالصلا كح وأ «ةالصلا تقو كردأ دقف : هريدقت راما هيفاذاف « ةالصلا نم هتمذ ةءارب لصحن

 ةمكرلا نود كردأ نم نأ ةعكرلاب دييقتلا مومفمو . هلبق ىذلا بابلا ىف هثحابم ةيقب مدقن دقو . اهتيقب مام ] همزليو
 ولو ”ىرحي امكار مامإلا كاردإ اهنم ميدق ذوذش هيف ناكو « قافتالا هيلع رفّدسا ىذلا وهز ام اكردم نزكي ال

 قب ولو مهسوءر هب مثثا نم ةيقب عفري ملام هسأر مامإلا عفر ولو ةعكرلا كردي ليقو .. عركرلا همم كردي م
 6 مامإلا عفز لبق هتتبكر ىلع هنکي عضو نإ كردأ هسأر مامإلا عفر .نأ لبق رکا اذإ :رفزو ئروثلا نعو.« أو

 .ةيقب لك أ دوجسلا كردأ اذإ : ةيلاعلا نأ: نعإو < ةمكرلا كردأ عزكرلا ةںيبكتو مارحإلا ةرييكت كردأ نف : يقو

 هزت و طقف مک ريف موقي مث مهعمةمكرلا

 ىرابلا عف * ؟ ج۸ - م



 الملا تيقاوم باتك ۔ 5
 سمشلا عر ىتح رحفلا دعب ةالصلا اپ ۰

 دېش » لاق سابع نبا نع ةيلاعلا ىبأ نع ةداتق نع م ماشه اد لاق < رع ”نب صفح اشم هما

 سمشلا قرشا ىتح حب ملا دعب ةالصلا نع ىم اظ ىلا ؛ نأ 2 لج ماضرأ ا ر ”لاجر ىدنع

 « برا ىتح رصملا دعبو

 اذه سان ىتثدح : لاق سابع نا نع ةيلاعلا ابأ تم َةداتق نع يد نع ىلع ندع لاف د داق

 : لاق رع ̂ نا ىنربخأ لاق ىبأ یوا لاق ماشه نع ديعس نب يح ان دح لاق د دسم (شرو

 ع 2 2 ۱

 «اهجورغ الو سلا عولط كت الصب اوكرمت ال د هيلو هللا لوسر لاق
 ]۳۲۷۴ > ۱۹۲۹ ۰ ۱۱۹۲ ۰ ۵۸۹ وهذه : ىف هفارطأ  همع ثيدحلا]

 ىقح ةالصلا رو ٍسمشلا بجاحم ملط اذإ » كَم هلا لوسر لاق : لاق رع نا ىنئدح لاقو س هرج

 لي | یح ةالصلا اورا سشلا بجاح باغ اذإو « مقترت

 Nt ىف هفرط _ ۰۸۴ ثيدحلا ]
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 ن صفح نع نج رلا دبع ن ببّبخ نع هللا ديبع نع ةماسأ ىلأ نع ء ليعامسإ ” ْن دبع انشر - هم

 قالصلا نع ی: نيثالص نعو ؛ نيتسبل نعو « نيتعيب ̂ نع ین اپ هلا ”لوسر نأ » ةريرش ىلأ نع

 بو ىف ءابتحالا I لائشا نود + شسلا بارا ىتح رصعلا دمو « سمشلا ملت قح 0 55

 « ةسماللاو « ةذب انملا نعَو . ءامسلا ىلإ هجرفب ىضذي دحاو
 « ىبنلا كح تبثب مل : رينملا نب نيزلا لاق ؟ امكح ام ىنعي ( سهشلا عضترت ىح رجفلا دعب ةالصلا باب ) هلق

 رجفلا ىلع ثيداحالا لاهتش | عم رجفلاب ةمجرتلا صخو « فالتخالا هيف شك ام بابلا اذه ىف هنع ىبنملا نيعت نال

 لص قلي هنوكااهيف درو رصعلا نأل وأ : تاق . بابلا ثيداحأ رئاس ىف الوأ ةروكذملا ىه حبصلا نال < رصعلاو

 ءايلاب ىحايرلا وه ( ةيلاعلا بأ نع ) هلق . ىناوتسدلا هللا دبع ىبأ نبا وه ( ماشه )هلق . رجفلا فال « اهدعب

 فئصملا دروأو « ةببعش نع ردنغ ةءاور نم وعامل خو احرصم عقوو « ريغصتلاب عيفر همساو ةيناتحتلا

 ةيلاعلا بأ نم هل ةداتق عامسب حيرصتلا اق رسلاو « ةيلاعلا ابأ تعمس ةداتق نع ةبعش نع ناطقلا وهو ىحي قيرط

 هلو: . كلا ةداهش درب ملو < ىقريخأ وأ ىنلعأ ىأ ( ىدنع دهش ) هلق ٠ اهنم ىلعأ ماشه قيرط تناكنإو

 ىدنع دهش د مامه نع عيرز نب ديزي قيرط نم ليعامسإلا ةباور ىفو <« مهن دو مهقدص ىف كش ال ىأ ( نويضرم )

 اذهب ىأ ( اذم سان ) هلق ٠ « رمح ىلإ مهبحأ لاجر ىنثدح ٠ ةبعش ةبأور نم هلو « سع مهب نويضم لاجر

 هيف لاقو € رع لإ مہا سان ینلادح 00 هظفل و تملا هقيرط نمو هدمه یف هاور اددسع ناف ¢ هانعع ثيدحلا

 مهيأ نم ناكو « رمع مهنم لاب ىننلا بامصأ نم دحأو ريغ تعم « هنع ىذمرللا ف عقوو < سمشلا علطل ىح «
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 ءادأ نم دب ال ذإ « تقولاب اقلعم هيف كسلا نوكب نأ زئاج ال نال حبصلا ةالص دعب ىأ ( حبصلا دعب ) هلق ٠ « لإ
 ضب فلاعو « راصمألا ءاهقف دنع هب لومعم ثيدحلا اذه : ديعلا قيقد نبا لاق . روكذملا ريدقتلا نيعتف « حبصلا
 سمشلا تقرشأ لاقي ٠ قرشأ نم هلوأ مب ( قرش یح ) هل . هوجولا ضعب نم ةيرهاظلا ضعبو نيمدقتملا
 هلوأ حتفي ىوريو « سمشللا عفترت ىتح » ظفلب هدعب بابلا ىف آلا ديعس ىبأ ثيدح هديؤيو « تءاضأو تعفترا
 رع نبا نع ىرخأ قيرط نم قبيلا ةياور هدي ويو « تملط ىأ سمكلا تفرش لاقي « برغت نزوب هللاث مضو
 علطت ىتح , ددسم ةباور ىف نأ انركذ دقو « كلا ىلع  علطت وأ سمشلا قرش ىح » ظفلب هيف ىراخبلا خيش
 عمجيو « مزجلاب « سمشلا علطت ىتح » ظفلب بابلا رخآ ىنآلا ةريره ىب ثيدح ىف وه اذكو « كش يغب « سمشلا
 ةهارك ىلع ةمالا تمجأ : ىوونلا لاق . ةعفت م علطت ىتح ىأ « صوصخم عولط عولطلاب دارملا نأب نير دحلا نيب
 احل ىلا لفاونلا ىف اوفلتخاو « امف ةادؤملا ضئارفلا زاوج ىلع اوقفتاو « امنع ىبنملا تاقوألا ىف امل ببس ال ةالص
 بهذف ٠ ةنئافلا ءاضقو ةزانجلا ةالصو فوسكلاو ديعلا ةالصو ركشلاو ةوالتلا دوج و دجسملا ةيحن ةالصك ببس
 جتحاو « ىبنلا مومع ىف لخاد كلذ نأ ىلإ نورخآو ةفينح وبأ بهذو « ةهاركالب هلك كلذ زاوج ىلا ةفئاطو يمفاش
 ةيضقلا ةضيرفلاو ىلوأ ةرضاحلاف ةئئافلا ةنسلا ءاضق ىف يرص وهو « رصعلا دعب ربظلا ةنس ىضق علي هناب ىفاشلا
 فاسلا نم ةفئاط نع هريغ كح دقف 2 بقعتم قافتالاو عامجإلا نم هلقن امو : تلق . بيس هل ام ۳ كيو « ىلوأ
 نعو « مزخ نبأ مزج كاذب و « رهاظلا لهأ نم هريغو دواد لاق هبو « ةخوسنم ىهلا كثيداحأ نأو اقلطم ةحابإلا
 هذه ىف ضرفلا ةالص نم عنملا ةر نب بعكو ةركب ىبأ نع حصو ٠ تاواصلا عيج ىف اقلطم عنملا ىرخأ ةفئاط
 «هياي ىف ىف يس امب بقعتم وهو « ةهوركملا تاقوالا ىف ةذانجلا ةالص ذاوج ىلع عامجالا نورخآ ىكحو « تانوآلا
 لصيلف سمشلا علطت نأ لبق ةمكر حبصلا نم كردأ نم » ثيدح ىلا ادنتسم خسنلا نم هريغو مزح نبأ هاعدا امو
 خسنلا ءاعدا نم ىلوأ صيصختلا ءاعدا : مهريغ لاقو . ىبتتا ةيبنمل تاقوألا ىف ةالصلا ةحابإ ىلع لدف « ىرخأ اهلإ
 اوفلتخا : ىواضيبلا لاقو : ملعأ هللاو . ةلدالا نيب امج )بیس هل ام هنم صخب و ؛ هل ببس ال ام ىلع ىهنلا لمحيف
 هأكو اقلطم زاوجلا ىلا دواد بهذف « ءاوتسالا دنعو بورغلاو عولطلا دنعو رصعلاو حبصلا دعب ةالصلا زاوج ىف
 هلامو ضئارفلا زوجي ىمفاشلا لاقو : لاق  مدقت اک خسنلا ىعدا هنأ هنع ىمحما لب : تلق . هيزئنلا ىلع ىلا لح
 مرحت : كلام لاقو . اضيأ ةروذنملا مرحتو « هموب رصع ىوس حما مرحي : ةفينح وبأ لاقو « لفاونلا نم ببس
 نييضرملا لاجرلا ةيمست انل عقي مل : ( هيبنت ) . فاوطلا ىتمكر ىثتسا هنكل , دحأ هقفاوو  ضئارفلا نود لفاونلا
 ايف نوروكذملا مهنأ معزو رصاحت ةدمعلا ىلع ملك: نم ضعب نأ ىنغلبو , ثيدحلا اذه سابع نبا اوثدح نيذلا
 . هللاب الا ةوق الو لوح الف انيب أطخ رساجتملا اذه أطخأ دقلو . نالفو نالف نع بابلا فو : اهفنصم لوق دنع
 ىنعملاو «نبءاتلا ىدح]إ تفذخ « اورحتت ال هلصأ ( اورحت ال ) هلق . ريبزلا نب ةورع نبا وه ( ماشه نع ) هل
 ال : لاقف هب داربلل انيبمو قباسلا ثيدحلل اريسفت هلعج نم مهنف « كلذب دارملا ىف لعلا لهأ فلتخاو . اودصقت ال

 ةيميت نبا مالسالا خبش هراتخأو 7 دخأ نع نيتياورلا يدحإو ىمعناشلا بهذم وهو« لاوقألا حسا وه لوقلا انه(١1)

 معآ لاو . رابخألا عمتبت هبو « ميقا نبأ ةمالملا هذيملتو



 ةالصلا تيقاوم باتك -و -

 لهآ ضعب حنج كلذ ىلإو « اب ورغو سمشلا عولط هتالصب دصق نمل الإ رصعلا دعب الو حبصلا دعب ةالصلا هركت

 لوسر ىب اك ] « رم مهو : تلاق ةشّئاع نع سواط قيرط نم لسم ىوردقو . هل جتحاو رذناا نبا هاوقو رهاظلا

 دعب ابيرق كلذ ىلع لدي ام اضيأ ربع نبا لوق نم یتآیسو . ىهتنا ابورغو سمشلا عولط ىرحتي نأ لب هللا
 « ىرخالا املا فضيلف سمشلا علطت نأ لبق حبصلا نم ةمكر كردأ نم ١ ثيدحت مهضعب كلذ ىوق ام رو « نيبابب

 ‹ اتافتا كلذ هل عقو نم ال تقولا كلذ ىف ةالصلا دصق نم ةصت# ةهاركلا نأ ىلع لدف « ذئنيح ةالصااب ساف

 تاقوألا كلت ىف ةالصلا هركو ءالقتسم ايه هلمج نم مهتمو « هدعب ىذلا بابلا رخآ ىف نایب ديزم اذهل ىتأيسو

 دعب ىلصي مق ىنلا تأر امال ةشئاع كلذ تلاق امل. : قبولا لاق , شكلا لوق وهو. دصقي مل مأ احل دصق ءاوس

 اک ءاضق ذئنيح ىلص ام] علي هناب اذه نع بيجأ دقو « قالطإلا ىلع ال كلذ دصق نم ىلع هربت تامخ « رصعلا

 هللاو مولاب هل صاصتخا الف « هذع هللا ىضر رمع ريغ ةباحصلا نم ةعامج قب رط نم تباث وف ىبلا امأو « ىتأيس

 هنأ ركذو ىليعامسإلا هدرفأ دقو « رخآ ثيدح وهو . اضيأ ةورع لوقم وه (رمع نبا ىثدح : لاتو) هلق . لعأ

 مهلك رضاحبو ريعس نب كلامو عيكوو رشب نب دو سنوي نب ىسيعو رهسم نب ىلع ةباور نم اعم ناثيدحلا هل عقو

 لمج ( عفترت ىتح) هلو ٠ ماشه نع ريمآ نب هللا دبع ةياور نم طقف ىلاثلا ثيدسحلا هل عقو ةنأو « ماشه نع

 عافترالا وهو قارشالا نم « قرشن ىح ١» ظفلب ىضاملا ثيدحلا ىور نم ةءاور ىوقي وهو « ىبنلا ةباغ امءافترا

 يحي عبلات ىنعي « ناطقلا وهو ديعس نب يح ىلع دوعي ريمضلاو ؛ نابلس نبا ىنعي ( ةدبع هعبات ) هلق . مدقت اک
 ناثيدحلا هيقو « قلخلا ءدب ف فنصملا دنع ةلوصوم هذه ةدبع ةياورو « ماشه نع ثيدحلا اذهل هتياور ىلع ناطقلا

 نيب علطت اهناف , هيف دازو نونلاو ةيناتحتلا ءابلاب « اونيحت ال » هيف لاقو « عفت رت لد ءزربت ىتح » هيف لاقو اعم

 ةسباع نإ وسع ثيدح نم سم دازو « نيروكذملا نيتقولا ىف ةالصلا نع ىبنلا ةلع ىلا ةراشا هيفو « ناطيش رق

 ىو . ةريثك ءايشأ ىف عرشلا كلذ ربتءا دقو. رافكلا ةماشم كرنل ذئنيح ىبنلاف « رافكلا امل دجسي ذئنيحو ٠

 بحي ىذلا دبعتلا ليبق نم هلعجو « هانعم كردي ال كلذ نع ىهنلا نإ : لاق ثيح ىوغبلا دم ىنأ ىلع بقعت اذه
 هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ قلخلا ءدب لئاوأ ىف « ناطیشلا رق نيب » هلوقب دارملا ىلع مالكلا قتأيسو « هب ناعإلا

 نبا وه ( هقلا ديبع نع ) هلق . امحاون سمشلا بجاوح : ىرهوجلا لات « اہصرق فرط ىأ ( سمشلا بجاح )

 . دانسالا اذه ىف روكذملا رمع نب هنا ديبع دج وهو < باطخلا نب ريع نبا ىأ (مصاع نب صفح) هلو . ىرمعلا رع

 ناقلعتي ثلاثلاو ىناثلاو : لغفلاب ناقلعتب ريخالاو لوالا : ثيداحأ ةعبرأ بابلا ف ام لصع ( نينالص نعو) هلق
 نيتبللا ىلعو « عيبلا باتكىف نيتعيبلا ىلع مالكلا ىتأيسو . كلذ ىف ءاملعلا فالتخا لقن مدقت دقو « تقولاب

 مدقت اک رجفلا ةالص دعب ىأ ( رجفلا دعب ) هلق . سابللا باتك ف

 و 2 5200

 سمشلا بورغ لبق ةالصلا ىرحتي ال ساب - 5١

 و رك نبا نع عن" ن 5 لاق هلل هل لوسر نأ ؟ع نبا نع مفان هع لام انريخأ لاق فسوب "نب ها ”ديع 2 — ههه
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 ىنربخأ لاق باها نبا نع .حلاص نع دعس "نب ميدارإإ انئدح لاق لا دبع نب نيزعلا دبع اشف -
 حبلا دب ةالص ال » لوقب يَ هلا لور تعم : هلوقي ئردألا ديمس ابأ ممس هنأ دنا ديزي نب هاطع
 « مشل بي” ىتح رصعلا دعب ةالص الو « مشا متفت رت ىتح

[1۹30 C3 «¢ VATE WAY ¢ YVAN : ىف فارطأ _.ه٦۸ ثيدحلا [ 

 هنب ارج عم لاق حایتلا ىبأ نع بش انث دح لا دریغ انت دح لاق ناب نب دمت اشو - ۷
 « اهبنع ین دقلو . اصب هانيأر اف لكم هلا ”لوسر انب دقل ةالص نواصل ند لاق واس نع تح ناب

 [ ۴۷۹۹ : ىف هفزط ء۸۷ ثيدحلا ]

 ىبأ ار عم نب صفح نع بح نع هللا ديبُع نع ةدبع ان دح لاق مالس نب د شرو - ۰۸۸

 بارغت ىتح رصملا دعبو « سمشلا ٌملطت ىتح رجفلا دعب : نيتالص نع لك هللا لوسر ین » لاق ةريره
 « سمشلا

 « ةين اتحتتلا ةانثملا .متفب وأ « لعافلا ماقم ىف اهنال عفرلاب ةالصلاو « ةيناقوفلا ةانثملا مضي ( ىرحت ال باب ) هلق
 الو 0 هلبق ىذلا بابلا ف مع نبا ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو ¢ لصملا ىأ فوذحم لعافلاو بصنلاب ةالصلاو

 ( ىرحتي ال ) هلق . ابيرق هركذن امل« بورغلا دنع » ثيدحلا ىف هلوق نيبو « بوزغلا لبق د ةمجرتلا ىف هلوق نيب نالت
 ( لصف) هلق . اذهالا نوكي ال ىأ « عرشلا أ رقتسم نعربخلا زوحي : ىليهسلا لاق , ربخلا ظفلب عقو اذك
 لصي وهف اذك تقو ى.ةالصلا کد۔حأ ىرحتي ال ىأ عفرلا زوحيو ٠ اعم ةالصلاو ىرحتلا ىنن دارملاو < بصللاب
 عقرلاو ٠ لمي الو ىرحتي ال ىأ فطعلا ىلع مزجلا : هجوأ ةثالث « ىلصيف د ىف زوج : فورخ نبا لاقو « هيف
 ال هلوق : ىبطلا لاقو . ايلصم ىرحتي ال ىنعملاو ىهنلا باوج ىلع بصالاو < لصي وف ىرحتتي ال ىأ عطقلا ىلع
 . لصي نأ ةفيخ : بيجاف ؟ ۵ : ليقف « ىرحتي ال : ليق هنأك هباوج هال بصنلاب ىلصيو « ىهنلا ینعع, نن ىرحت
 ىرحتي ال هانعمو « لصي نأ كدحأ ىرحتي ال » أطوملا ف ىنعقلا ةياور ىف عقو دقو ٠ كلذ ريغ ردم نأ لمتحيو
 لاق ( ةالص ال ) هلق . ائيش رضخألا أ نب حاصل ىراخبلا جرخي ملو ناسيك نبا وه ( اص نع ) لق . ةالصلا
 « ىسحلا ال ىعرشلا لعفلا ىن ىلع اهلمح ىلوآلا ناك لمف ىلع تلخد اذإ عراشلاظ افلأ ىف ىننلا ةغيصو : ديعلا قيقد نبا
 مل ىعرشلا ىلع هانلح اذإو . همدع لصألاو 0 راضإ ىلإ هحيحصت ىف انجت> ال ىسملا لعفلا نن ىل-ع هانلح ول انآأل

 متفلا وبأ ىكحو . اولصت ال ريدقتلاو < ىلا ىنعم فن وهف اذه ىلعو ٠ ةب ولولا هجو اذبف 5 راضإ ىلإ جتحت
 ال امهنأب مالعإ وه امتإ رصعلا دعبو حبصلا دعب ةالصلا نع ىبنلا نإ : | ولات مهنأ فلسلا نم ةعامج نع ىرمعيلا
 دواد وأ هاور ام كلذ ديؤيو 5 بورغلا تقوو عولطلا تقو هب دصق اک ىهنلاب تقولا دصقي لو « امهدعب عوطتي
 ىفو «ةيقن سمشلا نوكت نأ الإ ء رصعلا دعب الو حبصلا دعإ اولصت الد لاق تلي ىنلا نع نسح دانساب يقاسلاو



1۲ 
 ةالصلا تسقاوم باتكك- و

 امو بورغلا تقوو عولطلا تقو دارملا امنإو ‹ همومع لع سيل ةيدعبلاب دارملا نأ ىلع لدف «« ةعفت س » ةياور

 « فلكملا اهل دصقي ال نأ همزالف « ةحيحص ريغ ةي ا ةالصلا نأ ةبج نم ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطمو . لعأ هقاو امه. راق

 . اذه نم لسم ةب حرصو < حبصلا ةالص دعب ىأ ( حبصلا دعب ةالص ال ) هلق . هيف ةدئاف ال اب لغتشي ال لقاعلا ذإ

 امهالكو حجم نيلوقلا نم لكل و « ىطساولا ليقو « ىخلبلا وه ( نابأ نب د انئدح ) وق . نيمضوملا ىف هجولا
 بامصأ قفتاو « ةيواعم انبطخ د ةبعش نع هريغو ذاعم قيرط نم ليعامسالا ةياور ىف ( ةيواعم نع ) هَ . ةَ

 حاينلا ىنأ نع د الاقف ىلايطلا دواد وبأو ربع نب ناثع مههلاغو « نارمح نع حايتلا ىلأ ةياور نم هنأ ىلع ةبعش

 . ناخيش هيف حايتلا ىبال نوكي نأ زوو ٠ حجرأ ىراخبلا اهراتخأ ىتلا قيرطلاو « ةيواعم نع ىنبجلا دبعم نع

 وأ اهنع هلوق ىف ةاورلا نيب فالخلا عقو اذكو . ةالصلا ىأ « الصب د ىومحللو ؛نيتمكرلا ىأ (امباصي ) هلو

 ىلصب اك امل بتارلا عوطتلا ليبس ىلع نيتمكر رصعلا دعب نواصي اوناك مهبطاخ نم نأب رعشم ةبواعم مالكو « امهنع

 بابلا ىف ىأيسو .. ینانلا ىلع مدقم تبثملاو « هريغ هتيثأ دق امم ب ىنلا ةالص ةيؤر نم هافن امو « ربظلا دعب

 ىف ةدراولا ثيداحالل ةضراعم تايثإلا ةياور ىف سيل نكل « دجسملا ىف امهباصي ال ناك , ةشئاع لوق هدعب ىذلا

 لع كلذ ادع ام قبو ببس هل ام ام قحلأف «هدعب ىذلا بابلا ىف ىتأيس اک ببس اهل تابثإلا ةياور نال « ىبنلا

 ةيواعم راكنإ لمحيف ببس هل امب هصخم الو ىبنلا مومع ىري نم امأو . هل بس ال ام ىلع لوم هيف ىهلاو « همومع

 لعأ هللاو . لوألا ناحجر ىن الو , ةيصوصخلا ىلع لعفلا لمحو عوطتي نم ىلع

 هلبق ىذلا بابلا ىف قايس ماب مدقت نتاأو دانسالا ةيقب و « نابلس نبا وه ( ةدبع انثدح ) هلق

 رجفلاو ٍرصعلا دعب الإ ةالصلا دركي ل نم اپ - ۲

 ةريره وأو « ديعَس وبأو ؛ رتع ”نباو « رع اور

 تيأر الص : لاق رع نبأ نع عفان نع َبوُيأ نع ديز نب ڈا انت دح نالا وأ انشر - هده

 اهو الو سمشلا ع واط اور ال نأ ريغ : ءاشام ران الو ليلب ىلصي ًادحأ یہنآ ال « َنوُلصُي ىناحأ

 ركذ ىلع بهاذا ركذب ةمجرتلا ىراخبلا رثآ : ليق ( رجفلاو رصعلا دعب الإ ةالصلا هركي مل نم باب ) هلق
 تاقوألا نييعت ىف رابخالا نم درو ام لصعو « فالتخالا هيف شك عضوم ىف لوقلا تب ةدبع نم ةءاربلل كسلا
 « رصعلا ةالص دعبو ‹ حبصلا ةالص دعبو « امورغ دنعو . سمشلا عولط دنع : ةسمخ انآ ةالصلا امف هركت ىنا

 دنع ةالصلا هيف لخديف « سمشلا عضترت نأ ىلإ حبصلا ةالص دعب نم : ةثالث ىلإ قيقحتلاب عجرتو . ءاوتسالا دنعو

 ىح الثم حبصلا لصي مل نم نأ كلذ ىلع ركعي الو . سمشلا برغت نأ ىلإ رصعلا ةالص نم اذكو « سمشلا عولط

 تسيلف ةردانلا ةروصلا هذه امأ و , داتعملا بلاغلا ىلع راج وه امن مالكلا نال ذئنيح لفنتلا هل هركي سمشلا تغزب

 فلؤملا دنع حصي مل هنأكو سمشلا ءاوتسا تقو ةالصلا وهو سماخ قبو « دوجأ ةعبرأ اهدع ةلجلا ىفو . ةدوصقم

 مئاق موقي نيحو » هظفل و لسم دنع وهو ماع نب ةبقع ثيدح : ثيداحأ ةعبرأ هيقو ؛ هيفن ىلع مجرتف هطرش ىلع

 لبقأ اذاف ٠ حرلاب لظاا لقتسي ىتح ١ هظفلو اضيأ لسم دنع وهو ةسبع نب ورمع ثيدحو « « عفت رت ىتح ةريبظلا



 أ ۵۸٩ ثيدحلا
 هظفل و لاو هجام نبا دنع وهو ةريره ىبأ ثيدحو «« هلظ عرلا لدعي ىتح د دواد یال ظفل ینو « لصف ءقبلا
 توتسا اذإ مث ء هظفل و أطوملا ف وهو ىحانصلا ثيدحو « « لصف تلاز اذاف « ع راك كسأر ىلع سمشلا ىوتست تح د
 لس ثيدح وهو « تاءاسلا كلت ىف ةالصلا نع للي هللا لوسر ىبنو د هرخآ ینو « اهقراف تلاز اذاف ‹ اهئراق
 فصن ةالصلا نع ىبنف « باطخلا نب سمع لاق ةدايزلا هذه ةيضقب و ‹ ةفيعض رخأ ثيداحأ بابلا فو . هلاجر ةوق عم
 « كلذ نوقتي مو سانلا تكردأ » لاق ىربقملا ديعس بأ نعو « كلذ نع ىت انك لاق دوعسم نبا نعو . راها
 فصفن نولصيو نودبهتجم مو الإ لضفلا لهأ تكردأ ام : لاقف كلام فلاخو « روجاو ةثالثلا ةمبالا بهذم وهو
 ىذلا لمعلاب هدر هنأ امإو هدنع حصي مل هنأ اماف « ىحانصلا ثيدح كلام ىور دقو : ربلا دبع نبا لاقو . راهنلا
 موي ريكبتلا ىلإ سانلا بدن مب هنأ مهتجحو « ةعملا موي كلذ نم هقفاو نمو ىعفاشلا ىتتسا دفو . ىبتا هركذ
 الإ جرخم ال وهو « مامإلا جورخ ةياغلا لعجو « هباب ىف ىتأيس ا مامإلا جورخ ىلإ ةالصلا ف بغرو ةعمخأ
 رابنلا فصن ةالصلا هرك ب ةنا » اعوفرم ةداتق بأ نع ثيدح هيف ءاجو . ةهاركلا مدع ىلع لدف « لاوزلا دعب
 : ( ةدئاف ) . لعأ هقاو . ريخلا ىوق تمض اذإ ةفيغض دهاوش قيببلا هل رك ذ دقو ؛ عاطقنا هدانسإ ىف « ةعمجا موي الإ
 اهب ورغ دنعو سمشلا عولط دنع ةالصلا نعو « رصعلاو حبصلا ةالص دعب ةالصلا نع ىبنلا ةمكح نيب مهضعل قرف
 وبرج نب دمو نييس نب دمع كلذب لاق نمو . نيبرخالا نيتلاحلا ىف مرحب «نييل والا نيتلاحلا ىف هركي : لاقف
 . زاوجلا نایب ىلع هلعف لمح هنأكو ٠ مرحب ال هنأ ىلع لدف « رصعلا دعب ىلص هنأ لَ هنع تبث اإ جتحاو ىربطلا
 دعب اهتحابإو « سمشلا علطت ىتح حبصلا دعب ةالصلا مرح رمع نبأ نع ىودو . هدعب ىذلا بابلا ىف هيف ام ىنأيسو
 «ةعفت رم سمشلاو الإ رصعلا دعب ةالصلا نع ىمن ملتي هنأ ىلع ثيدحب جتحاو مزح نبا لاق هو ؛ رفصت ىتح رصعلا
 هب زت ةهارك ليقو ميرحت ةهارك ىه : ليقف عيمجلا ىف ةهاركلا قالطإ روهشملاو « یوق حيحص دانساب دواد وبأ هاور ١
 سيل نيقب اسلا نيبابلا ىف اهداريإ مدقت ىلا ىهو ةعبرألا ءالؤه ثيداحأ نأ ديري ( ا رع ءاود ) هلق . لعأ هللاو
 (داح انثدح ) هلق ٠ اطويق بجيف ةقث ظفاح نم ةدايذ هنإ : لوقي نأ هب لاق نل نكل « ءاوتسالل ضرعت اهبف
 ىتح راهنلا لوأ نم لصي ال ناک » ديز نب داح نع نيبجو نم هلوأ ىف ليعامسإلا داذ ( ىلصأ ) هلق ٠ ديذ نبا وه
 رخآ ىف قازرلا دبع دازو < اودصتت ىأ اررحتت هلصأ (اورع ال نأ ) هلو . « للا ىلصأ لوقيو سمشلا لوزت

 عولط عم ناطيشلا نرق علطي هنإ : لاقو كلذ نع ىج هلي هللا لوسر ناف » عفان نع جرج نبا نع ثيدحلا اذه
 ةيلصالا تاقوألا ىلإ ةبسنا اب وه ام ] ةسخخا تاقرألا ىف ةهاركللا رصح دارملا : ءابلعلا ضعب لاق : ( هيبنت ) « سمشلا
 ةيوتتكملا ةالصلا ةلاح ىو « ةعمبا ةبطخل مامإلا دوعص تقوو ؛ ةالصلا ةماقإ تقو لفنتلا هركي هنأ اوركذ دقف الإو
 لبق لفنتلا ةهاركة يفثحلا دنعو « سانلا فرصني ىح ةع دعب لفنتلا ةهارك ةيكلاملا دنعو . اهلصي مل نمل ةعامج
 حيحصلا عماجلا اذه ىف هب مالا توبث ىتأيسو « برغملا ةالص

 اهوحنو تثاوقلا نم رصعلا دعب لصي ام اپ - ۳
 : لاكو نيتمكر رمعلا دمبل ولا لص » لس مآ نع بیرک لاقو

 فلا لعب نيته وا نع ا دع قو ندا قادت



 الملا تقاوم باتك - * ( ٩

 ىذلاو » تلاق ةشئاع ممس هنأ ىبأ ىنثدح لاق نما نب دحاولا دبع انث دح لاق من وبأ شيم ۰

 ًادعاق هئالص نم اريثك صب ناکو « قالصلا نع لمت ىتح ىلاعت هللا قل امو « هلل ا ابكر اهني نک

 «وعْمأ ىلج لقت نأ ةفاخت دجسلا ىف امهبلصي الو ءامبلصُي لكم ودل ناكو - رصملا دعب نيتك لا ىنمَت - ٠

 « مهنع نط ام بع ناكو
 ٦۴١] 6 هو < ۰۹۲ ,هقل : ىف هفارطأ هد. ثيدحلا]

 قخأ با .» ةسشلاع تلق.يبأ ىنربخأ لاق ماه انثدح لاق وع انَئدح لاق د دس ا - هديا

 ع ف ىدنع رمسلا ب نيئدجسلا وا يلا لي ام
 نحرلا ١ "دبع انت دح لاق عقاييشلا انثَدح لاق دحاولا دبع انجاح لاق ةليعامسإ زب یوم اشو - ۲

 ناک ر: ةينالع الو ار. اعد لو هلل ”لوسر نكي مل ناتعكر » تلاق ةشئاع نع هيبأ نع دوسألا نبا

 « رصعلا دعب ناتعكرو « ٍحبصلا :ةالص لبق
  erادې ةورسمو دوسألا تيأر : لاق قاحسإ ىلأ نع ٌةبعش امدح لاق ةر ع نب دمع اشم 7

 6 نيتك لص الإ رصعلا مب موب ىف ىنيتأب كم ینا ناک ام » تاق ةشناع

 ةضحلا ةلفانلا جارخ] ةمجرتلا رهاظ : رينملا نب نيزلا لاق ( اهوحنو تئاوفلا نم رصعلا دعب ىلصي ام باب ) ەل

 لاقو ) هلو . اهريغو لفاونلا بتاور هيف لخديل « اهوحنو , هلوق ىف رسلا نا : اضيأ لاقو . اهل بيس ال یا

 ملك اذإ باب" ىف الوطم فلؤملا هدروأ ثيدح نم فرط وهو ( حلا ةلس مآ نع ) سابع نبا یلوم ىنعي ( بيرك

 نيتللا نيتمكرلا نع ىنواغشف سيقلا دبع نم سان ىناتآ , هرخآ ىف لاقو زئانجلا باتك لبق « هديب راشأف لصي وهو

 ىرخالا ةياورلا ىف امطوقو (هللا قل ىتح امهكرت ام هب بهذ ىذلاو) ةشئاع ثيدح ىف هلت . « ناتاه امهف ربظلا دعب

 ةياورلا فو ( ةينالع الو ارس امبعدي نكي مل) ىرخألا ةياورلا فو ( طق ىدنع رصعلا دعب نيتدجسلا كرت ام )

 رصفلا دعب لفنتلا ذاجأ نم تاياورلا هذهب 'كسم ( نيتعكر ىلص الإ رصملا دصب موي ىف ىنتأي ناك ام ) ةريخالا

 ةهاركلا قلطأ نم هنع باجأو < كلذ ىف بهاذملا لقن مدقت دقو « سمشلا بورغ دنع ةالصلا دصقي من ام اقلطم

 نم وهف كلذ ىلع لِي هتبظاوم امأو « ةهاركر يغ نم بتاورلا نم تاف ام كاردتسا زاوج ىلع لدب اذه هلعف نأب

 « اهنع ىهنيو رصعلا دعب ىلصي ناك د ب هنأ هتئدح اهنأ ةشئاع لوم ناوك ذ ةياور هيلع ليلدلاو « هصئاصخ

 ناكو » هرخآ فو ةصقلا هذه وخت ىف ةشئام نع ةباس ىنأ ةءناورو < دواد وبأ هاور « لاصولا نع ىهنيو لصاوبو

 ام امأو « ءاضقلا لصأ ال كلذ ىلع ةموادملا قي هب صتخا ىذلا : قييبلا لاق « سم هاور <« اهتيثأ ةالص للص اذا

 ىبف < ال لاقف ؟ اتتاف اذا امهيضقنأ هللا لوسر اب تلقف ١» تلات اهنأ ةصقلا هذه ىف ةلس مأ نع ناوک: نع ىور
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 و هصئاصخ نم ناك كلذ نأ ىلع اهب جتحاو ىواحطلا اهجرخأ : تلق . 27 ةجح اهب موقت ال ةفيعض ةياور
 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع نع ريرج قيرط نم ىذمرتلا ىود : ( ةدئاف ) . هيف امهيفو
 مل مث, رصعلا دعب امهالصف « ربظلا دعب نيتمكر لا نع هلغشف لام هاتأ هنال رصعلا دعب نيتمكرلا يب ىنلا لص امإ » لاق
 حص نإو « هطالتخا دعب هنم عمس دقو ؛ ءاطع نع ريرج ةياور نم وهو : تلق . نسح ثيدح ىذمولا لاق « دعي
 لمحيف « بابلا اذه ىف روكذملا ةشئاع تيدحل ضراعم « دعي مل مث » هلوق رهاظ نكل ٠ ةيلس مأ ثيدحل دهاش وبف
 نع ةبلس ىنأ قيرط نم ىاسنلا اور ام اذكو . ىفانلا ىلع مدقم تبثملاو , كلذ ىلع علطي مل هناف ىوارلا لع ىلع ىننلا
 هرأ مل د اهنع هل ةءاود فو « ثيدحلا « ةدحاو ةرم نيتمكر رصعلا دعب اهتيب ىف لص علك هللا لوسر نأ د ةبلس مأ
 مآ الو سابع نبا هري ل كلذلف ٠ هتيب یف الإ امهيلصي نكي مل ب هنأب نيئيدحلا نيب عمجيف « دعب الو لبق امهيلصي
 هلو . « هتمأ ىلع لقثت نأ ةفاخع دجسملا ىف امهياصي ال ناكو » ىلوالا ةياورلا ىف ةشئاع لوق كلذ ىلإ ريشي و « ةبلس
 ىلأ قيرط نم ليعامسالاو « نسملا نب حل قيرط نم قهيبلا ةياور ىف (هب بهذ ىذلاو : تلاق ةشئاع عم هنأ )
 بهذ ىذلاو ١» تلاقف رصملا دعب نيتمكر نع الأسف الع لسد هئأ هيف ىراخبلا خيش میمن ىأ نع امهالك ةعرز
 تلاقف ؛ امملع برضيو امهنع ىهني ناك رع نا : نمأ اهل لاقف » اضيأ هيف دازو « لي هللا لوسر ىنعت « هسفنب
 ةلس مأ نع بيرك ةياور ىف تباث اضيأ رمع نع كاذب ر او . هركذف ءامجاصب علي ىنلا ناك نكل و « تقدض »
 نمحرلا دبعو ةمرخم نب روسملاو سابع نبا نأ بيرك نع ربخلا لوأ ىف « لصي وهو ملك اذا باب » ىن اهات ركذ یتا
 انإ امل لقو رص ةالص دعب ن.ةمكرلا نع ابلسو امج انم مالسلا ابلع أرفا : اولاقف ةشئاع ىلإ ةرامرأ صزأ نبا

 رع عم سانلا برضأ تنك دقو : سابع نبا لاقو « امهنع ىمن ب ىنلا نأ انغلب دقو « امهنيلصت كنأ انربخأ
 ديز نع لافف كلذ ىلع سانلا رع برض ببس دلاخ نب ديز ثيدح نم قازرلا دبع ىور (هيبنت ) . ثيدحلا . اهيلع
 ىثخأ ىلأ الول ديز اي : رمع لاقف » هيفو ثيدحلا ركذف , هبرضف رصعلا دعب عكر ةفيلخ وهو هآر رمح نإ : دلاغ نب
 رصعلا دعب ةالصلا نع ىهنلا نأ ىري ناك رمع لماف « اههيف برضأ مل ليللا ىح ةالصلا ىلإ املس سانلا امهذختي نأ
 رذنملا نبا نع هانلقت امو ىضاملا رمع نبإ لوق نفاوب اذهو < سمشلا بورغ دنع ةالصلا عاقيإ ةيشخ وه امن

 دلاخ نب ديز ةياور وح ىرادلا ميم نع ةورع نع دوسالا ىبأ نع ثيللا نع ريكب نب ىحي ىدد دقو « هريغو
 ىلا ةعاسلاب اورم ىتح برذملا ىلإ رصعلا نيب ام نولصي موق دعب ىتأي نأ فاغأ ىنكلو » هيفو هل رمع باوجو
 لمتسلا باور ىف ( مم٠« ففخ ام) هلو . لعأ هللاو . ءانلق ام لدب اضيأ اذهو « ابيف ىلصي نأ هَ هللا لوسرىبن
 .ةورع نبا وه ( ماشعز هلق ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ ةوبنلا مالعأ ىف كلذ ىلع مالك لا ىتأيسو « مهنع ففخم أم د
 ( دحاولا دبع ) هلق . هتياور ىف ىلیعام الا هتيثأو فوذع ءادنلا فرحو ءادنلا ىلع بصنلاب ( ىتخأ نبا ) هلق
 ( امبعدب ز هلو . ىعيسلا وه هدعب ىذلا دانسإلا ىف روكذملا قحس] وبأو « نما وبأ وه ىنابيشلاو « دايز نبأ وه
 هين نأ رصعلا دعب نيتمكرلا ىلع مب هتبظاوم نم امنع هللا ىضر ةشئاع تمهف : ( ةدئاف ) . « تيب ىف ١ ىتاسنلا داز
 تلاق اذهلف « هقالطإ ال سمشلا بورغ دنع ةالصلا دصق نع صتخع سمشلا برغن ىتح رصعلا دعب ةالصلا نع رب
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 : لاق عيفر نب زيزعلا دبع قيرط نم جحلا ىف فئصملا هجرخأ دقو . رصملا دعب لفنتت تناكو « اهنع هلقن مدقت ام

 نأكو . امهالص الإ اهتيب لخد مل قلي ىنلا نأ هتثدح ةشئاع نأ ربو رصملا دعب نيتعكر لصي رييزلا نبا تيأر

 كلذ نع رييزلا نبا لأس ةيواعم نأ قاسنلا ىور ذقو . لعأ هللاو . ةشن اع هتلاخ هتمهف ام كلذ نم مهف ريب زلا نبا

 مدقت ام ىلإ صالا عجرف امبنع لغش ثيح نيتمكرلا ةصق ة ةبلس مأ تركذف « ةبلس مأ ىلإ ثيدحلا درف

 یف ىنيتأي ناك ام اهلوقو ‹ امبعدي نكي مله اهلوقو ‹ لجو زع هللا قل ىتح امهكرت ام د ةشئاع لوق : ( هيبنت )
 درت ملو« رصعلا دعب امهالصف:ربظلا دعب نيتعكرلا نع لغش ىذلا تقولا نم اهدارم « نيتعكر للص الإ رصعلا دعب موب

 ىلع لدي ام ةباس مأ ثيدح ىف لب « هرمع رخآ ىلإ الثم تاواصلا تضرف ام لوأ نم نيتعكر رصعلا دعب ىلصي ناك هنأ
 هف امهاضق هلأ ترک ذ ىذلا تقولا لبق !هلعفي نكي مل هنأ

 ظ ميغ موي ىف قالصلاب رک بتلا بيساب - ٤
 ابأ نأ ولاقت ىبأ نع - رکی ا نبا وه يح نع ماده انئدح لاق لات ن دام او

 ل ال 'يبلا نإف ةالصلاب اور : : لاقف ءىذ موب ف ةديَر "ا لا ميلا

 « لع بح رصنلا

 نم باب « ىف رصعلا تاقوأ ىف مدقت ىذلا ةديرب ثيدح هيف دروأ ( مغ موب ىف ةالصلاب ريكسلا باب ( هلو

 دزوي نأ ةجرتلا هذه قح ناكو « ثيدخلا ال ةديرب لوقل ةمجرتلا ىراخبلا ل اءج : ىليعامسالا لاق « رصعلا كرت نم

 « ميغلا موي ىف ةالصلاي اوركب » ظفلب ريثك ىلأ نب ىح نع ىعازوألا قيرط نم هدروأ مث « اهل قباطملا ثيدحلا اهيف

 ثيدحلا ظافلأ هيلع لمتشت ام ضعبب مجرتي نأ ىراخبلا ةداغ نم : تلق . « هلمع طبح رصعلا ةالص كرم نم ناف

 عيفر نب زيزعلا دبع نع روصنم نب ديعس ناس ىف انيورو . هيلع داريا الف ٠ هطرش ىلع نكي مل ولو لب اهدروي ل ولو

 مالكلا مدقت دقو « هلاسرإ عم ىوق هدانسإ « « غلا موب ىف رصعلا ةالص اولجت » و لاق لَو هللا لوسر نأ انغلب : لاق

 ريكستلا لصأو ؛ تقولا لوأ ىف ةالصلا ىلإ ةردابملا ريكبتلاب دارملا : ( ةدئاف ) . ء رصعلا كرت نم باب » ىف نتملا ىلع

 عم اهمجو رصملا ليجمت دارملا ليقو . هتقو لوأ ىف ءىثلا لعف ىف لمعتسا مث « راونلا لوأ ةركبلاو ةركب ءىثلا لمف

 «رصعلا اولو ريظلا اورخأف ميغ غ موب 9 اذا ١ لاق رمع نع كلذ ىورو « ربظلا

 تقول ناهد لعب ناذألا ساپ - ۵

 ةداتق ىبأ نب ؛ لا دبع نع ناخ امدح لاق لصف ن لحم اح لاق م 2 نارمع اشو — هوم

 اومانت نأ فاخأ لاق . ا ”لوسر اي انب تسرع ول : موقلا ضعب لاةف « لل هك 7, ىنلا عم انرسم » لاق هيبأ نع

 ا مانف ةانيع ةنہلغف هتلحار ىلإ هربظ لالي نسا اوشا . قو أ أ لالي لاق . ةالصلا نع

 : لاق . لق الث مو لع تيل ام : لاف ؟ تاق ام نبأ لال اي: لاق« ٍسءشلا باح مط دقو نبا

 ان« اضوتف . ةالصلاب سانلاب ندأف مق هلالي اي . .ءاش نوح مسيل اهّدرو « ءاش نه كخاورأ ضب هللا نإ



 "¥ هوو كيدحلا

 ٠ «لصن ماق تضاِياو سهلا تمفترا
 [ 747١ : ىف هفرط هوه ثيدحلا ]
 حرص (م] : ريئملا نبا لاق « ىلمتسملا ةياور نم « باهذ » ظفل طقس ( تقولا باهذ دعب ناذالا باب ) هلق

 انثدس ) هلق ٠ د وكذملا محلا ىلع ربلا نم لالدتسالا ةودقل هيف فاتغلا ىف هتداع فالخ لع مكحلاب فلؤملا
 اذك ٠ ريخ نم هعوجر ىف كلذ ناك ( ةلمل دلع ىلا عم انرس ( هلو . ىطساولا نمحرلا دبع نبا وه ( نيصح
 ديعصلا باب » ىف هتتيب امل « رظن هيفو « ةريره يأ ثردحح نم لسم دنع عقو ام ىلع ادمتعم حارشلا ضعب هب مزج

 ءانب ريسي وهو مللي ىنلا عم انك » هلرأ ىف هجولا اذه نم جرختسملا ف معن ىنالو . مميتلا باك نم « بيطلا
 غلي .هنأد ل ىنلا عمم هريسم ىف هل ةصق ثيدحلا لوأ ىف ةداتق ىبأ نع حابر نب هللا دبع قيرط نم لسم دازو
 سفن أ ةعبس ىف لزنف قيرطلا نع لام ةريخالا ىف هنأ « تارم ثالث همعد ةداتق ايأ نأو « هتلحار نع لام ىتح سفن
 ءانب تسرع ول» موقلا ضعب لوق نم ىراخبلا دنع عقو ام ركذي مو« انتالص انيلع !وظفحا » لاق مث هسأر عضوف
 هلصأو « ةماقإ ريغل رفاسملا لوزن سيرعتلاو . لئاسلا اذه ةيمست ىلع فقأ لو , كظقوأ انأ د لالب لوق الو
 ةءاور ىف لسم داز ( كظقوأ انأ ) هلق . انيلع لوسأ ناكل : هريدقت فوذحم « ول د باوجو . ليلا رخآ لوزن
 ظقيتساف ) ل . ريم نيغب « تبلغف » ىمخرسلا ةياود ىف ( هانيع هتبلغف ) هلق . ءانأ : لالب لاق ؟ انظقوي نف »
 . « هربظ ىف سمشلاو لب ىنلا ظقيتسا نم لوأ ناكف » ملسم ةياور ىف ( سمشلا بجاح علط دقو تلي ىللا
 . هل تعقو ىلا ةمونلا لثم ىأ ( اهلثم ) هلق . كظقوأ انأ كلوقب ءافولا نبأ ىأ ؟ ( تلق ام نأ لالب اي ) هلق
 الو ( اهمانم ىف تمن مل یلاو ابتوم نيح سفن الا فوتي هللا ل ىلاعت هلوقك وه ( مكحاورأ ضبق هللا نا )هلق
 . طقف هرهاظ نع هعاطقنا مونلاو « انطاب و ارهاظ ندبأاب حورلا قاعت عاطقنا توملاف ؛.توملا حورلا ضبق نم مزاي
 مون ناف «.دحاو تقول سيل نيعضوملا ىف نيح (ءاش نيح) هلق . ثيدحلا « طيرفت مونلا ىف سيل هنا امأ ١ لسم داز
 نذأف مق ) هلو ٠ ةددعتم نايحأ نع اربخ ىلوألا نيح نوكيف « نوعباتني لب دحاو تقو ىف ابلاغ قفتي ال موقلا
 نم ةدحوملا فذحو دملاب نذآف ىنهيمشكللو ٠ امف ةدحوملابو نذأ لاذ ديدشتب وه اذنك ( ةالصلاب سانلاب
 , سانلا أضوتف ١ جرختسملا ىف معن وبأ داذ ( أضوتف ) هلوق ٠ دعب هيف ام ىقأيسو ملعأ هانعم نذآو . « سانلاب ه
 تملط نأ ىلإ اومضوتف مهحئتاوح اوضقف » نيصح نع ميشه قيرط نم ديحوتلا ف فنصملا ةياور ىف ؛ ء تعفترأ أنلف
 نأ ىلإ ةالصلا هريخأت نأ هنم دافتسيو « نيصح نع دلاخ قيرط نم دواد یال هوحنو < اناس نيبأ وهو « سمشلا
 هنذو ( تضايباو ) هلو ٠ ةهاركلا تقو جوزخل ال « مهجتاوح ءاضقب لغشلا ببسب ناك تعفت راو سمشلا تءلط
 نم صلاخلا اماف « نينول نيب نول لك ىف كلذ لاقي امن] ليقو :' تفص ىأ « راهباو رامحا لثم ماللا ديدشتب لاعفا
 ذاوج دئاوفلا نم ثيدحلا فو . « سانلاب , دواد وبأ دا ( لصف ) هلۆق . ضب هل لاقي ام اف الثم .ضايبلا
 مامالا ىلع نأو « صارتعالا ةغيصب ال ضرعلا ةغيصب نكلو اهريغو ةيويندلا مبل اص قلعتي ام عابنألا نساقلا
 ةبقارم مايقلا مداخلا مارتلا زاوجو ٠ هببسإ اهتقو نع ةدابعلا تاوف لمت اع زارتحالاو ةينيدلا حلاصملا ىعارب نأ
 « مارتلالاب ءافولاب ةبل اطملا غيوستو « ئاس ماب رذتعا نم رذعلا لوبقو «.دحاولاب.ةمجملا د ومالا ىف ءافتكالاو كلذ
 ناظم ىف اسال اهب نظلا نسحو سفنلاب ةقالاو ئوعدلا بانتجا ىلع هل اهينت كلذب لالب لع .ةبلاطملا تبجوتو



 ةالصلا ےیفاوم باتك ۔ ۹ ۹۸

 قولا كلذ لثم ىف ظاقيتسالا ىف هتدامل اعابتا « كظقوأ انآ » هلوق ىلإ لالب رداب امناو ٠ رايدخالا بلسو ةبلغلا

 نوكلا ىف عقاوال هنأو ردقلا ىركتم ىلع درلا هيفو « ايارسلاو تاوزغلا ىف سفن: مامإلا جورخ هيفو . ناذآلا لجال

 نباو روث وبأو دحأو محدقلا ف ىمفاعلا لاق هبو « ةتئافلل ناذألا وهو هل مجرت ام اضيأ ثيدحلا فو « .ردقب الإ

 ةحصل نذؤي نأ هباحصأ نم ريثك دنع راتخلاو , احل نذؤي ال : ديدجلا ف ىعفاشلاو كلامو ىعازرالا لاقو « رذاملا

 دارملا ناك ولف « سمشلا عافتراب مث ءوضولاب ناذآلا بقع هنال « بقعتم ةمافإلا ىلع انه ناذآلا لمحو . ثيدحلا

 ىنييمشكلا ةياور ىلع ايس الو مالعإلا ضحم وهو ىوغللا ىنمملا ىلع هلح نكمي معن . اهنع ةالصلا رخآ امل ةماقإلا هب

 « نيتمكر انيلصف نذاق الالب ساف ١» ةصقلا هذه وحن ىف نيصح نب نارمع ثيدح نم رذنملا ناو دواد وبأ ىوز دقو

 « اذه دعب ىذلا بابلا ىف نيذأتلا ري مل نم هب جتحا ىذلا ثيدحلا ىلع مالك لا ىتأيسو « ةادغلا لصف ماقأف هس مث

 ءاضق مدع ىلع ةيكلاملا ضعب هن لدتساو  اضيأ هدم ىذلا بابلا ىف قأيسو تءاوفلا ىف ةعادملا ةيعورشم هبفو

 ال ‹ عرقولا مدع ركذلا مدع نم مرزي ال هنآل هيف ةلالد الو « رجفلا ىتمكر اولص مهنأ هيف ركذي مل هلال ةبنارلا ةئسلا

 « عوطتلا باوبأ ىف كلذل درفم باب ىف ىتأيسو ٠ سم دنع اذه ةداتق ىبلأ ثيدح ىف امهمكر هنأ تبث دقو ايس
 ايفو « اهريغ ةالص تقو ةبقارع ادحأ ساب مل عقلي هنآل : لاق حبصلا ىه ىطسولا ةالصاا نأ ىلع بلهملا هب لدتساو
 هلغش رذع ريغل اهريغ ةالص هتفت مل يقلب هنأ اهلع ةظفاحاب رومأملا ىه اهنأ ىلع لديو : لاق « قخي ال رظن هلاق

 سيل و ةزيزب نبا لاق , دحاولا ريخ لوبق ىلع هب لدتساو  مونلا نم نيبأ رذع ىأف « عفادتم مالك وهو . ها اهنع

 زاوج هيفو « الثم ظقيتسا ول رجفلا ىلإ رظنلا دعب لب ٠ هدرجم لالب لوق ىلإ عجرب مل علب هنأ لاتحال هيف عطاقب وه

 مسيتلا بانك نم « بيطلا ديعصلا باب » ىف هدئاوف ةيقب عم كلذ مدقت دقو « الثم هابتنالا تقو نع ةتئافلا ءاضق ريخأت
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 دك ام للا لور اب : لاق « نشب ر َراَقك عيشي لل « رشا تبّوغ ام دعب ىندنملا موي ءاج باطلا نب 0م

 ذالصال ًاضوتف ناب" ىلإ انمقف . اهئيلص ام هللاو : علب وبلا لاق . برف ”سمشلا تاكى تح معلا لم
 « برغملا اهدعب س ا وا د لف ار

 [[ ۹٤۱ < ۹٤١ ٤ ٤۱۷۷ , هذه : ىف هفارطأ ۔ ہ۹۹ ثيدحلا ]

 باهذ دصب » ىراخيلا لاق ام] : رينملا نب نيزلا لاق ( تقولا باهذ دعب ةعامج سانلاب ىلص نم باب ) هلو

 , امموي لبج ىلا تئاوفلاكال اهتقو جورخ برق ناک ابعاقبا نأب راعشإلل ةتئاف ةالص ىلص نملالثم لي ملو « تقولا
 . نمحرلا دبع نبا وه ةبلس وبأو « ريثكىبأ نبا وه ىحو « ىناوتسدلا هللا دبع نأ نبا وه (ماشه) هلو . اهربش وأ
 ريصن نب جاجح الإ زب ىنلا نع رباج ةياور نم ثيدحلا اذه نأ ىلع ةاورلا قفتا دق ( باطخلا نب رع نا) هلق

 كاذب درفت « رح دسم نم هلجل « رمع نع رباج نع ه هيف لاقف ريك ى بأ نب ىحي نع كرابملا نب ىلع نع هاور هناف
 ( سمشلا تب رغ ام دعب ) ےل . ىزاغملا باتكىف هرمأ حرش أيس ( قدنخلا مرب ) هلو . فيعض وهو جاجح



 ف . وود ثيدحلا

 ( شرق رافكبسي ) هلق . دحاو ىنعملاو <« مئاصلا رطفأ ام دعب كلذو , فئصملا دنع ىح نع نابيش ةياور ىف

 ام ) هلق . هيغل عقو اك اقلطم امإو , رمعل عقو اك رانحلا امإ « اهتقو نع ةالصلا مهريخأت ىف ببسلا اوناك مهنآل ٠
 « مقي لو مايقلا براق هنأ اهم مهف موق ديز داك تاق اذاف  ةيراقملا لاعفأ نم « داك » ةظفل : ىرمعيلا لاق ( تدك
 اذه ىف لسم ىف عقو دقو : لاق . نرقت نأ اهيف حجارلا ناف ىسع فالخم « نأب نرقت ال نأ اهف حجارلاو : لاق
 فرصن' نم وهو اضيأ « قدنخلا ةوزغ باب » ىف ىراخبلا فو : تلق . « برغل نأ سمشلا تداك ىح ١ ثيدحلا
 رصعلا هتالص نع رابخإلا دوصقملا نآل , زاوجلا رهاظلا ؟ ال وأ اذه لثم ىف ىنعملاب ةياورلا خوست لهو « ةاورلا
 ةيراقملا «داك» ىنعم نأ ررقت اذاو : لاق . ةحوجرملا وأ ةحجارلاب ملكة له رمع نع رابخإلا ال ء تصقو فيك

 ىن نال « سمشلا بورغ برق رصملا لص هنأ هانعم  برغت سمشلا تداك ىح رصعلا لصأ تدك ام » رمع لوقف
 . ه1 بورغلا تبثب مو ةالصلا توب رمعل كلذ نم لصحتف « هيفن ىضتقب بورغلا تابثإو . اهنابثإ ىضتقي ةالصلا

 ىضتقي هنال ةالصلا عقت ال نأ هنم مرلي لب « رصعلا تقو ىف ةالصلا عوقو قايسلا اذه نم مزلي ال : ىنامركلا لاقو
 نيريرقتلا نيب ام خي الو . ه١ سمشلا تب رغ ىتح تيلص ام افرع هلصاحو : لاق ؛ اهتدوديك دنع تناك هتدوديك نأ
 اذا داك نال ىننلاو تابثإلا نم ىرمعيلا هحوأ ىذلا قرفلل « ةيدنعلا اذك و عونمم فرعلا نم هاعدا امو « قرفلا نم
 : ارفلم ىرعملا امف لاق اك تقبثأ تفن اذاو تفن تب

 دوحج ماقم تماق تتيثأ ناو تقيثأ لمعأ هاو تيفن اذا
 یاب ىنلا عم ناك رمع نأ رهاظلا : ليق ناف . باوصلا ىلإ ىداملا هللاو لقثلا نم ةدوديك ظفلب هريبعت ىف ام ىلإ اذه

 هنأ باوجلاف ؟ مهعم هلم ىنلاو « ةباحصلا ةيقب فالخم سمشلا بورغ لبق رصعلا ةالص كردأ ناب صتخا فيكف
 « ةالصلا عقوأف ردابف اًئضوتم ذئنيح رمع ناكو « سمشلا بورغ برق ىلإ نيكرشملاب عقو لغشلا نوكي نأ لمتحي
 وه رابخإلا دنع ماق !ذهلو « ةالصلا أيهتي عرش دق اهيف قلم ىنلا ناك ىتلا لاح لا ىف كلذب هبلعأف علني ىنلا ىلإ ءاج مث
 دعبتساو « انايسن كلذ ناك ليقف « مويلا كلذ ةالصلا إب ىنلا ريخأت ببس ىف فلتخا دقو . ءوضولا ىلإ هباحصأو
 برغم ا لص عللي هللا لوسر نا » ةعج ىبأ ثيدح نم دمحأ هاور امب هل لدتسي نأ نكمرو . عيجلا نم كلذ عقب نأ
 ىلص مث رصعلا لصف « هللا لوسر اي ال : !ولاق ؟ رصعلا تيلص ىنأ مكشم لجر ملع له : لاق لس ايلف « بازحألا موي
 « اهتيلص ام هاو , رمعل لَو هلوق نم نيحيحصلا ف امل فل اخ هلال « رظن ثيدحلا اذه ةع ىفو . ها « برغملا

 دقو اجس ال « برقأ وهو « كلذ نم هونكمي لف هواغش مهنوكل ادع ناكل يقو . فلكتب اههندي عما نكميو

 € انابكر وأ الاجرف إل فوخلا ةالص ىف هللا لرب نأ لبق ناك كلذ نأ ديعس ىنأ ثيدح نم ىئاسنلاو دحأ دنع عقو
 مضب ( ناحطب ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نا فوغ ا ةالص باتيك ىف ىتأيس اک ال مأ خسن له مكسحلا اذه ف فلتخا دقو
 ( رصعلا لصف ) هلق . ىركبلا ديبع وبأ هاكح هيناث رسكو هلوأ حتفب وه ليقو ؛ ةنيدملاب داو : هيناث نوكسو هلوأ

 ربظلا هيلا انرشأ ىذلا ديعس ىبأ ثيدح ىفو ؛ رصعلاو ربظلا مهتاف ىذلا نأ ىرخأ قيرط نم أطوملا ىف عسقو

 نيكرشملا نا ١ ىتاسنلاو ىذمرتلا دنع دوغسم نبا ثيدح فو . للا نم ىوه دعب اولص مهنأو « برغملاو رصعلاو
 زوجت « عبرأ » .هلوق ىفو « هللا ءاش ام ليللا نم بهذ ىتح قدنخلا موي تاولص عبرأ نع ړل هللا لوسر اولغش
 : لاقف ىرملا نبا كلذب حرصو « نيحيحمملا ىف ام حجر نم سانلا نم : ىرمخلا لاق . تناف نكن م ءاسعلا نآل
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 ةالصلا نع انولغش م لسم ىف ىلع ثيدح هديؤيو : تاق . رصعلا ىهو ةدحاو اهنع لغش ىلا ةالصلا نأ حبحصلا نا
 كلت ىف ةفلتتع تاقوأ ىف كلذ ناكف امايأ هتمقو تناك قدنخلا نأب عج نم مهنمو : لاق « رصعلا ةالص ىطسولا
 امف لب ء رع ةصقل ضرعت امهيف سيل دوعسم نباو ديعس ىنأ ىتياور نأ هبرقيو : تلف . ىلوأ اذهو : لاق مايالا
 بورغ بقع ناك كلذ نأ اهفف بابلا ثيدح ةباور امأو . برغملا تقو جورخ دعب عقو ةالصلا هءاضق نأ

 امإو ‹ اراصتخا قايسلا ىف نأ لمت هنأ امإ : تلق ؟ ةعامجلا ىلع ثيدحلا لد فيك تلق ناف : قامركلا لاق . سمشلا

 ةعاحلاب تناك ب رغملا نأ كش الو . ادحاو ىرحم برغملا ىه ىلا ةرضاحلاو رصعلا ىه ىلا ةتئافلا ىوارلا ءارجإ نم

 ٠ ىلص هنأب حيرصت هيف سيل ليق ناف : لاقف نيدلا نيز رينا نبا مزج لوألا لاتحالابو . ه ! هتداع نم مولعم وه امل
 وه لوألا لامتحالا : تلق . « انأضوتو أضوتو انقو ماقف  هلوق نم دافتسم ةمجزللا دوصقم نأب بيجأ « ةعامج ىف
 عيدز نب ديزي قيرط نم هجرخأ مهب ىلص قي هنأ ىضتقي ام ليعامسالا ةباور ىف عقو دقق « مالا سفن ىف عقاولا
 ال ركذلا عم ةيوجو ىلع رثكأألاو « تئاوفلا بيت رت دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو ؛ « رصعلا انب ىلصف د ظفلب ماشه نع

 أدبي له قيض ةرضاح تقو ىف ةتئاف ركذت اذا اف اوفلتخاو « امف بيترتلا بجي ال: ىفاشلا لاتو . نايسنلا عم

 ىمفاشلا ىناثلاب لاقو ‹ كلام لوألاب لاقف ؟ ريختي وأ ٠ ةرضاحلاب أدبي وأ  ةرضاحلا تقو جرخ ناو ب ةتئافلاب

 تاواصلا رثكت مل اذإ فالخلا لح : ضايع لاقو . بهشأ كلاثااب لاتو « ثيدحلا باحصأ رثك أو ىأرلا باسأو .
 عبرأ ليقو « موي ةالص : ليقف « ليلقلا دح ىف اوفلتخاو « ةرضاحلاب أدبي هنأ فالخ الف ترثكاذإ امأف « تئاوفلا

 ناك ام هيفو . موت ىنن وأ ةئان أمط ةدايز نم ةحلصم تضتقا اذإ فالحتسا ريغ نم نيهلا زاوج هيفو . تاولص
 هيقو ؛ كلذ ىف هب ءادنقالا ىغبني امو مهفلأتو هباصأ عم قاتلا سعف قالخالا مراكم نم هيلع 2 ىنلا

 تتاف اذإ ةءامج ةعبللا ةالص زاجأ هنأ عم ثيللا الإ معلا لهأ شكأ لاق هو ةعاملا ىف تئاوفلا ءاضق بابحتسا

 تناك برغملا نأب هربشعا نم باجأو « ةتئافلل ناذآلا ةيعورشم مدع ىلع هب لدتساو « ةتئافلا ةالصلل ةماقإلاو
 ركذ كر” ىوارلا نأ ىلع لدف « ةرضاحال ناذآلا جب هتداع نم فرع دقو « ال ناذآلا ىوارلا ركذي ملو ةرضاح

 ىلع اهققو جورخ دعب الإ اهعاقيإ أيهتي مل برغملا نوكت نأ لاتحاب بقعتو « سالا سفن ىف عقي مل هنأ ال كلذ

 مدق هلال « عستم برغملا تقو نأ ىلع ثيدحلاب لدتساف مهضعب كلذ سكعو . هقييضتب لوقلا ىلإ بهذي نم ىأر

 تقو نأب لاق ىذلا وهو ةرضاحلا ميدقتب هلوق ىف ىمفاشلا لوق ىلع اس الو برغملاب أدبل ايض ناك ولف اهيلع رصعلا
 هيف تأتي الف ديعس ىلأ ثيدح امأو « رباج ثيدح ىف اذهو « ثيدحلا اذه نع باوجلا ىلإ جاتحيف قيض برغملا
 ليلا نم ىوه ىضم دعب ىلص لي هنأ هيف نأ مدقت امل اذه

 ةالصلا كالت الإ ديمي الو امرا ”لّصيلف الص یس نم ساپ - ۷

 ةدحاولا ةالصلا كل ل دعب لنس E كا نم مار ربإ لاقو

 : لاق اسم ىبلا نع سا أ نع ةداتق نع ا انتج الاق .ليعامسإ نب ىمومو رم : وا اشو - هدب

 0 یسوم لاق . ( ىركذ ةالصلا مر تل اد اهل ةرافك ال« اهلك ذ اذإ * ف ةالص < ی نم

 هب ىنلا نع ا ادع ةداتق انث دح لح ماھ امدح ناپ لاقو . (ی رک ذل ًءالصلا أو دعب ةلوقي هتعع
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 ىراخبلا حرص : رينملا نب ىلع لاق ( ةالصلا كلت الإ ديعي الو ٠١ ر ذ اذا لصيلف ةالص ىن نم باب ) هلق
 ال تاولص سمخ بجاولا ذإ « ساقلا قفو ىلع هنوكلو « هلياد ةوقل هيف فلتخا ام هنوك عم کلا اذه تابئاب
 « اهلصيلف ١ عراشلا لوقل باطخلا رهاظ ىضتقم ىلع هنوكلو « هن رومأملا ددعلا لكةتئافلا ىضق نف شك أ
 بهذو . اهتداعإ ريغ بجبال نأ رصحلا اذه نم ديفتساف « كلذ الإ اهل ةرافك ال , اضيأ لاقو « ةدايز ركذي لو
 ةاعارسم اهالص ناک ىتسلا لصي مث ركذ ىتلا لصي هناف اهلبق ىتلا لصي مل هنأ ةالص یلص نأ ندب ركذ نم نأ ىلإ كلام
 ضعب ىف عقو ام فيعضت ىلإ « ةالصلا كلت الإ ديمي الو » هلوقب راشأ ىراخبلا نوكي نأ لمتحيو . ىهتنا بيت رال
 مهضعب ناف « اهتقو دنع اهلصيلف دذلا ناكاذاف و لاق ثيح ةالصلا نع مونلا ةصق ىف سم دنع ةداتق بأ ثيدح قرط
 سيل روكذملا ظفللا نكلو « ىتآلا"تقولا نم اهلثم روضح دنعو اهركذ دنع نيت سم ةيضقملا ةداعإ هرهاظ نأ معز
 اهالص ىتلا دعي نأ ديرب هنأ ال رضحت ىلا ةالصلا ىأ اهنقو دنع « اهلصيلف » هلوقب ديري نأ لمتح هلال كلذ ىف اصن
 ةالص كنم كردأ نم ه ةصقلا هذه ىف نيصح نب نارمع ثيدح نم دواد ىلأ ةءاور ىف نكل ‹ اهقو جورخ دعب
 نوكي نأ هبشيو : لاق . ابوجو هرهاظب لاق ادحأ ملعأ ال : ىباطخلا لاق « اہلثم ابعم ضقيلف احلاص دغ نم ةادغلا
 لب ‹ اضيأ كلذ بابحتساب فلسلا نم دحأ لقي لو . ىهتنا ءاضقلا ف تقولا ةليضف زوحيل بايحتسالل هف سالا
 نم ىاسنلا هاور ام كلذ ديؤيو . ىراخبلا نع هريغو ىذمرتلا كلذ ىكحو . هيوار نم اطلغ ثيدحلا اودع
 هللا کانی ال : ل لاقف ؟ دغلا نم اهتقول اهضقتن الأ هللا لوسر اي : اولاق مهنا و اضيأ نيصح نب نارمع ثيدح
 نع هعماج ىف ىروثلا دنع لوصوم اذه هرثأو « ىمخنلا ىأ ( مهار لاقو ) هلق . کنم هذخأيو ايرلا نع
 اذک ( لصيلف ةالص ىسن نم ) هلق . نويرصب هلكدانسإلاو « ىحي نبا وه ( مامه نع ) هلو ٠ هنع هريغو روصنم
 نيبأ وهو 0 اهاصيلف ١ ظفلب مامه نع دلاخ نب باده نع لسم هأورو ؛ لوعفملا فذحع تاياورلا عيمج ىف عقو
 نع ىعبضلا ديعس نب ىنشملا ةباور نم هلو « امنع مان وأ » ةداتق نع ديعس ةياور نم اضيأ لسم دازو . دارلل
 طرشلا ءافتنا نآلل ةالصلا ىضقي ال دماعلا نإ لئاقلا هنم باطخلا ليلدب كسمت دقو « هظفل قتأيسو هوحن ةداتق
 موبفم نم دافتسم كلذ نأب دماعلا ىضقي لاق نم لاقو « ىلصي ال سني مل نم نأ هنم مزليف طورشملا ءافتنا مزلتسي
 عفرو مثإلا طوةس عم  ىمانلا ىلع ءاضفلا بجو اذا نال ؛ ىلعألا ىلع ىندآلاب هيبنتلا باب نم |نوكسيف « باطخلا
 نايسنلا نال « یس د هلوق نم ذخؤي دماعلا ىلع ءاضقلا بوجو نأ مهضعب ىعداو . ىلوأ دماعلاف  هنع جرحلا
 ( ميينف هللا اون مهسفنأ ماسنأف هللا اوسن ١ ىلاعت ةلوق هنمو « ال مأ لوهذ نع ناك ءاوس كرقتلا ىلع قلطي
 ركذي ربخلا نال « فیعض ثحب وهو : تلق . هيلع مثإ ال ىسانلاو مئانلاو « ا۵ ةرافكال » هلوق كلذ ىوقيو : لاق
 .دماعلا ناب لئاقلاو « دمعلا نع نوكن اك أطخلا نع نوكت دق ةرافكلاو « اهل ةرافك ال » هيف لاق دقو تب ان مئانلا
 ريغ ىمانلاو ٠ ءاوس ىمانلاو وه ناكل ءاضقلا هل عرش ول هنإ لوقي لب ٤ ىسانلا نم الاج فخأ هنأ دري مل ىضقي ال
 .هجارخاب دماعلا مثإ نإ لاقي نأ نكميو ؟ نايوتسي فيكف ىماثلا نم الاح أوسأ دماعلاف دماعلا فال م وثأم
 باطخلاب دماعلا ىلع ءاضقلا بوجوو « اقلطم هيلعمثإ ال هناف ىسانلا فالخب  اهاضق ولو هيلع قاب اهنقو نع ةالصلا
 هجارخاب مئأيف هئادأب الإ طقسي ال نيدلاو « هيلع انيد تراصق ةتمذ ىف تيترتو ةالصل اب بط وخ دق هلال لوألا
 عم هيضقي نأ هيلع بحي ةناق ادماع ناضمر ىف رطفأ نف« اهئاداب بلطلا هنع طقسيو احل دودحلا تقولا نع امن



٩ y۲ةالصلا تيفاوم باتک ۔  

 لوقي ) ةداتق ىنمي ( هتعمس مامه لات ) ميعن ىنأ نود ىأ ( ىسوم لاق ) هلق . ملعأ هتلاو « هيلع راطفإلا مثإ ءاقب
 اهدعب ءارلا حتفو نيمالب «ىركذلل د ظفلب ةرم ةداتق نم هعمس مامه نأ ىنعي ( ىركذلا ) رخآ تقو ىف ىأ ( دعب

 ظفلب ةداتق امطوقي ناك ةرمو  كلذك اهأرقي ناك ىرهزلا نأ سنوي قيرط نم ملسم دنع عقوو  ةروصقم فلأ

 ةداتق مالك نم ىم له ةيآلا هذه ركذ ىف فلتخا دقو . ةروهشملا ةءارقلا ىهو ءارلا رسكو ةدحاو مالب « ىركذل »

 قيرط نم هتياور فو ( ىركذل ةالصلا مقأو إل ةدانق لاق باده نع لسم ةياور ىفو « هَ ىنلا لوق نم ىه وأ
 لوقي هللا ناف اهركذ اذإ اهلصيلف اهنع لفغ وأ ةالصلا نع كدحأ دقر اذا د لي هللا لوسر لاق ةداتق نع ىنثملا

 « انل عرش انلبق نم عرش نأ ىلع هب لدتساو « أَي ىنلا مالك نم عيمجا نأ رهاظ اذهو ( ىركذل ةالصلا مقأ )

 ىف فلتخاو  خسان درب ملام لوصآلا ىف حيحصلا وهو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ةروكذملا ةبالاب بطاخلا نال

 كل ىريكذتل ىأ « اهتركذ اذإ لبقو « حدملاب كركذأل ليقو . اهيف ىنركذنل ىنعملا ليقف «ىركذل » هلوقب دارملا

 تركذ اذإ ىأ ىتركذ اذإ ىأ ‹ فرظلل ماللا : ىعخنلا لاتو . ءىركذلل , أرق نم ةءارق دضعي اذهو « اهايإ

 « ىرمأ رک ذ ىركذ هلوقب دارا ليقو ‹ ىركذل ًآرکش ليقو « ىريغ اهيف ركذت ال ليقو ٠ تيسن ام دعب ىرمأ
 . ةالصلا ركذل دارأ هنأكف دوبعملا ركذ اهركذ ىتف .هلل ةدايع ةالصلا ناف ىنتركذ دقف ةالصلا تركذ اذإ ىنعملا لبقو

 اذا هنآل , اهركذل ةالصلا مقأ ىنعملا نأكو « ثيدسحلاو ةبآلا قفاوب هجو ىلإ دصقي نأ ىلوالا : ىتشبروتلا لاقو

 لاقو ) هلق . ابفرشل ةالصلا عضوم هيف ريمضلا ركذ وأ یتالص ركذل ىأ فاضم ردقي وأ « ىلاعت هللا ركذ اهركذ

 ايف هحيرصتل سنأ نم هل ةداتق عام ناب قيلعتلا اذ دارأو ٠ لاله نبا وهو ةدحوملاو هلوأ حتفب وه ( نابح
 ةداتق نم همم امامه نأ هو لاله نب نابح نع ءاجر نب رامع نع هحيمص ىف ةناوع وبأ هلصو دقو ‹ ثيدحتلاب

 ىسوم ةباور ىف اک نیت ص

 ىلوألاف یلوالا تاولصلا ءاضق اپ - +4

 نع هس ىبأ نع - ريثك ىلأ نا وه - ی ان لح لاق م.اشه نع يح انة لاق 1 اشم ب ۸

 انلزنق : لاق . رغ ىتح َرصملا ىلصأ تدك ام : لاقو مرافك ببسي قدنلكا موب رع لمح »لاق رباج
 « برغل لص مث .ةرسشلا ترف ام دعب لصف نحط

 هلوقب مهضعب امنع ريع ةمجرتلا هذهو . ( ىلوالاف ىلوالا ) تاولصلا ىنيسشكللو ( ةالصلا ءاضق باب ) هلق
 دانسإلا ةيقب و « ناطقلا وه هيف روكذملا ىو . ةلأسملا هذه كح ىف فالخلا لقن مدقت دقو « تئاوفلا بيئرت باب »

 لامفأ نإ انلق اذإ الإ تئاوفلا بوت رت بوجوب لوقي نمل هب لالدتسالا ضبني الو « ارصتخم انه نملا دروأ و . لبق مدقت
 ريتعا دقو < ىوقبف « ىلصأ ىومتيأر اك اولص ه هلوق موممب هل لدتسي نأ الإ مهلا ٠ بوجولل ةدرجلا مقلب ىنلا

 هذه ريغ ءاشأ ىف ةيعفاشلا كلذ

 ءاشيلا دعب رمسلا نم هركي ام صاب ب ۹
 ىلإ 5 عم تقلطنا » لاق لااا وأ ان دح لاق فو انث دح لاق ی انتزع لاق د دس اشو -



 بو ٩۰۱ هوو ثيدحلا

 يلا يكسب ناك: لاق ؟ ةبوتكلا ىلصب كم نا لور ناک يك انث لح : بأ لاق , ءرداسألا ةر ىبأ

 ئصقأ ىف هلهأ ىلإ ةدسحأ جرت "مث رصفلا ٌلصبو « سمشلا ضدنا نيح - لوألا اه وعدي يتلا ضو -

 مولا هركي ناكو : لاق . ءاشملا رؤي نأ ٌببحتْسي ناكو : لاق . برغملا ىف لاق ام تيسنو . ةيَح ”سمشلاو ٍةنيدللا

 « وئام ىلإ َنيِّسلا نم أرقيو « هول اندحأ فرعي نيح ةادنلا ةالص نم ليفني ناكو . اهدعب ٌثيدحلاو اهلبق

 لاقو « ملا حتضب هانيور زمسلا : ضايع لاق . ابتالص دعب ىأ ( ءاشعلا دعب رمسلا نم هركي ام باب ) هلو
 نول نم هلصأو « ةثداحللل رمسلا داهتعا ومف حتفلاب امأو « لعفلا مما هال اهتوكس باوصلا : جارس نب ناوم وبأ

 صاصتخا ال مرحلا نآل حابم ىمأ ىف نوكي ام ةمجرتلا ىف رمسلاب دارملاو « هيف نوثدحتي اوناك مہا , سقلا ءوض

 . هدعب ىذلا بابلا ىف ىأيسف ابحتسم نوكي ام امأو « اهلك تاتوألا ىف مارح وه لب ءاشعلا ةالص دعب ام هتهاركل

 ىف ركذ ساس مدقتي مل هنآل كلذ لكشتساو « هدحو رذ ىنأ ةياور ىف عقو اذكه ( حلا رمسلا نم ماسلا ) هلق

 ىف ىأ انه هلوقب هيلا راشملا وهو ( نورجبت !سماس آل ىلاعت هلوق ريسفت دارأ فنصملا نأ ىل ربظي ىذلاو « ةمجرتلا
 ىلع قلطي وهو رمسلا نم ناقتشم ساسلاو رمسلاو رمسلا ىمسي ءاشعلا دعب ثيدحلا ناك امل هنأ لصاحلاو « ةيآلا

 ثيدحلا ف عسقو اذا ةقيرطلا هذه نم ىراخبلا رثكأ دقو « انه ةظفالا هذه ركذ ةبسانم هجو رهظ دحاولاو عملا

 نم ظفل هل م اذا هنأ ىراخبلل ”ىرقتسا دقو « نآرقلا نم ةظفللا كلت ريسفتب ىنغتسي نآرقلا ىف ةظفل قفاوت ةظفل
 . <« رصعلا تقو باب د ىف بابلا اذه ىف روكذملا ةزوب ىبأ ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو . هبيرغ ىلع ملكتي نآرقلا

 نع اهجارخا ىلا ىدؤي دق املبق مونلا نآل ء اهدعب ثيدحلاو اهلبق مونلا هركي ناكو د هلوق انه هنم ةجاحلا عضومو

 مايق نع وأ راتخلا اهتقو نع وأ حبصلا نع موتلا ىلا ىدؤي دق امدعب رمسلاو ‹ راتخلا تقولا نع وأ اقلطم اهتقو

 ةلع نأ ررقت اذاو ؟ هرخآ امونو ليللا لوأ ارمسأ : لوقيو كلذ ىلع سانلا برضي باطخلا نب رمع ناكو « ليلا

 نآل ‹ ةداملل امسح قالطالا ىلع ةهاركتلا لمحت نأ نكمب و « راصقلاو لاوطلا ىلايللا نيب قراف قرفي دقف كلذ ىلا

 لعأ هللاو . ةنثم ريصيف رمتسي دق ةلظم هنوكل عرش اذا ءىثلا

 ءاشملا دعب ريخللاو هقفلا ىف رمسلا ساپ - ٠

 نحل ان'راقننا : لاق دلاخ نب ةكرق انك دح وحلا لع وبأ ان دح لاق حابصلا نب هللا دبع اشو - ٠٠
 2 ىنلا ان" راع »سا لاق : لاق من . ءالؤه انثاريج اناعد : لاقف ءاخ « همايق تو نم انب رف ىّتح انيلع ثارو

 مكناإو «اودقر "من اوُلص دق سانا نإ الأ : لاقت انجم مث« انل ىلصف ءا « هاب لیلا ”رطش ناک ىتح ٍقليل تاذ

 : ةف لاق . تيطأ اوراظننا ام ریش نولي ال َموقلأ نإو : نسحلا لاق « َةالصلا مرفت ام الص ىف اولازت م

 الكم ينلا نع سنأ ثيدح نم وه

 ٍركب وبأو ربع نب هللا دبع نب ملام ىنثدح لاق ئرهألا نع بیش انريخأ لاف نابلا وبأ شر -- ١
 ىرلبلا عف * ۳ جالس م



 ۷٤ ٩ تيقاوم باتك الصلاة 

a ADE Ee”,ملام - - ت  

 : لاقف لي ئبلا ماق مس الف « هتايح رخآ ىف ءاشملا ةالص لَ بلا ىلص » لاق رع نب هللا دبع نأ ةمْمَح ىلأ نبا
 فاو ES 2 ۾ E ل 5 ْ 2و 5 هول aA ١ 8 ١ ° رک

 ةلاقم ىف ساناا لهّوف . دحا ضرالا رهظ ىلع مويلا وه نمم قي ال ةثام سأر ناف ؛ هذه کليل تيارا

 | مويلا وه نمم قبي ال » واب ُئونلا لاق اأو . ةنس ةئام نع ثيداحألا هذه نم نوثدحتي ام ىلإ يش هللا لوسر
 « َنرقلا كلذ م رخت اهن أ كاذب ديري « ضرألا رهظ ىلع ص ا . 856 072 .٠

 هصخ هنكلا « ريخلا موبع ىف لخدي هقفلا : ريثملا نب ىلع لاق ( ءاشعلا دعب ريخلاو هقفلا ف رمسلا باب ) هلق

 وه رمسي ناک قاپ ىنلا نا » انسحم رمع ثيدح نم ىذمرتلا ىور دقو ‹ هردق ىلع اهببنتو هركذي اه.ونت ركذلاب
 ىرصب وهو راطعلا وه ( حابص نب هللا دبع انثدح ) هلق . < امبعم انأو نيملسا| رومأ نم سالا ىف ركب وبأو

 واولا ( انيلع ثارو ) هلق . ىرصبلا نسمحلا ىبأ نبا ىأ ( نسحلا انرظنتا ) هلق . دانسالا اذه لاجر ةيقب اذكو

 لك هيف مهعم دوعقلاب هتداع ترج ىذلا ىأ ( همایق تقو نم ) ےل . أطبأ ىأ زومهم ريغ ةثلثم, ثارو لاحلل

 نع راذتعالا دروم اذه دروأ نسحلا نأك « مجلا رسكب ( انناريج اناعد ) هلو . هنع علا ذخال دجسملا ىف ةليل
 «انرظتنا , ىنهيمشكلا ةياور ىفو ( انرظأ سنأ لاق ) نسحلا ىأ ( لاق مث ) هلو . هتداع ىلع دوعقلا نع هفلخت

 (انبطخ مث ) موق . هنم برقي ىأ (هغلبي) هلوقو « ةمات ناكو ‹ رطش عفر, ( ليللا رطش ناك ىح ) هلو . ىنعمب امهو
 اسنؤم هباحال كلذ نسحلا دروأو . اهتالص دعب ىأ « اهدعب , هلوقب دارملا نأ نم هانررق امل ةمجرتلا عضوم وه

 رظتنم نآل اقلطم رجالا مهتفي لف مهنظ ىلع ةليللا كلت ىف هنم هنوملعتي ام ىلع رجألا مهتاف ناك نإو مهنأ انرممو ممل

 نمع باحي اذهب و « تاهجلا عيمج نم ال ةلمجا ىف ريخلا مهل لصحب هنأ دارملاو « كلذب رجلا هل لصحيف ريخ ىف ريخلا

 لعفب كلذ ىلع نسحلا لدتساو . كلذ ريغو ثيدحلاو لك آلا مل زئاج مهنأ عم « ةالص ىف مهنا » هلوق لکشقسا

 هلو ٠ ديخلا اورظنتا ام ريخ نولازب ال موقلا ناو : دعب نسحلا لاق اذهلو « كلذ لث هبامصأ سنآ هناف جم ىنلا

 هنوك ىف رهاظ لوألا مالكلا نآل  ىل رمظيىذلا وه اذموريخآلا مالكلا ىنعي ( سنأ ثيدح نم وه : ةرق لاق )

 1 مالا سفن ىف هنوك ىلع علطا ىذلا ةرق داراف هلصوب الو همفرب نسحلا حرصي مل ىذلا وه ريخالاو عي ىنلا نع

 نب هللا دبع نع امهيحيص ىف ةمزخ ناو لسم جرخأ : ( هيبنت ) . كلذب هنع هاور نم معي نأ اعوفرم الوصوم
 نع ىننحلا ىلع ىبأ نع » الاقف ناملاو دانسإلا ضعب ىف هيف ىراخبلا افلاخ اثيدح اذه هدائساب ىراخيلا خيش حابصلا
 ب ىنلا ءاجل لاق ليلا فصن نم ابيرق ناک ىتح ةليل ھل ىنلا انرظن : لاق سنأ نع ةداتق نع دلاخ نب ةرق

 نب رمع نع هجرختسم ىف ليعامسإلا هجرخأو . ىهتا « ةضف ةقلح هماخ صيبو ىلإ رظنأ ام أكف : لاق « لصف

 رخآ ثيدح هنأ ىل ربظي ىنذلا ناف كلذ ف بصي لو « ةداتق نع ةرق ةياور نم كلذك حابصلا نب هللا دبع نع لهس

 « نسحلا نع ةرق نع رخآلا ثيدحلا هنم حمس ا حابصلا نب هللا دبع هنم هعمسو اضيأ ةرق نع نحل ا ىلع نأ دنع ناك

 : نيقي رطلا نم نيئي دحلا هج رختسم ىف ميعن وأ دروأ دقو , رخآلا ىف سيل ام نيثبدحلا نم لك ىف نأ كلذ ىلع لديو



 ولو | مک = ۰١ تینا

 نم نسحلا نع ةرق ثيدحو ‹ قنحلا ىلع ىبأ نع ")2 رمع نب ديزي نع اهم قرط نم ةداتق نع ةرق ثيدح درزأف
 هنم هعامس ىف ةداتقو نسحلا كرتشا سنأ نع دحاو ثيدح قيقحتلا ف وهو ‹ ةرق نع ريصن نب جاجح ةياور
 هلو . ملعأ هللاو هركذي ملام ةداتق ىلع كلذ عم داذو محلا ةصق ركذي لف هنم هتجاح عضوم لع نسما رمتقا

 رمسلا باب » ىف كلذك مدقت دقو « ةمشح ىنأ نب نابلس نب ركب. وبأ وهو « هدج:ىل] ةبسن ( ةمثح ىنأ نب ركب وبأو) ش
 اومهوت وأ اوطلغ ى أ ( سانلا لهوف ) هل . كانه رمع نإ ثيدح ىلع مالكا مدقتو « ململا باتك نم « ملعلاب

 ليقو « هلثم كلاب لهوو ركلاب مو ىنعمب حتفلاب لهو لسيقو « انه برقأ لوآلاو « اوسن وأ اوعزف وأ
 نوثدحتب ام لإ) هلق . ةلاقم نم ىنييمشكلاو لمتسملا ةياور فو ( ةلاقم ىف ) هلوق . عزف رسكللاب و  طاغ حتفلاب
 ىضقت دنع موقت ةعاسلا نإ لوقي ناك مهضعب نآل (ةنس ةئام نع) هلق . « هذه نم » ىن مشكلا ةءاور ىقو ( هذه ىف
 دقو « بلاط ىنأ نب ىلع هيلع كلذ درو « ىردبلا دوعسم ىبأ ثيدح نم هريغو ىناربطلا كلذ ىور ا ةنس ةئام
 نرقلا كلذ مرخني كلت هتلاقم نم ةنس ةئام ءاضقنا دنع نأ هدارم ناو رقاب ىنلا دارم ثيدحلا اذه ىف مع نبا نيب
 ناک نم ءسمأ طبض نم رخآ ناكف ءارقتسالاب عقو كلذكو « ةلاقملا كلت لاح ادوجوم ناك نم دسحأ قبي الف
 لبق ام ةياغو , اتوم ةباحصلا رخآ ناك هنأ ىلع ثيدحلا لهأ عمجأ دقو « ةلئاو نب ساع ليفطلا وبأ ذئنيح ادوجوم
 جتحا : هريغغو ىوونلا لاق . أ هللاو للرب ىنلا ةلاقم نم ةنس ةئام سأر ىهو ةئامو رشع ةنس ىلإ قب هنإ هيف

 ذبح ناك رضخلا ناب هنع اوناجأو « هقالخ ىلع روهجلاو « رضخلا توم ىلع ثيدحلا اذهب هلوقب لاق نمو ىراخبلا ٠
 هب ديرأ ماع وبف « هتوفرعت وأ هنورت نم یقی ال ثيدحلا ىنعمو : اولاق « ثيدحلا ىف لخدي ملف رحبلا نكاس نم
 ىفال ءامسلا ىف هنال ىح وهو كلذ نم ىسيع جرخ : اولاقو « ةكئاللا نع ضرآلاب زرتحا ليقو ٠ صوصخلا
 ضرأ دارملاو ةيدبع ضرألا ىف ماللا نإ : لاق نم دغبأو < ءاوملا ىف وأ ءاملا ىلع هنال سيلب] جرخو « ضرألا
 « ةوعدلا ةمأو ةباجإلا ةمأ ءاوس دم ةمأ دارملا : لاق نم امأو « مدآ ىنب عيمج لوانتتو مومعلل اأ قحلاو « ةنيدملا
 لوقلاو « هتمأ نم نوكيف هتعيرشب كح ىميع نال ‹ فيعض لوق وهف , هتمأ نم اسيل امهنال رضخلاو سبع جرخو
 ملعأ هللاو 2) ىسيع ىف لوقلاك ايح ناك نإ رضخلا ىف

 لعألاو فيضلا حم رلا صاب - ١
 نمحرا دبع نع َناَمع وبأ انثدح ىلأ انثكدح لاق َناملس نب ریتم ان دج لاق ٍنامنلا وأ اشو - 0

 بذيل نيدثا ”مامط دنع ناک نم : لاق یال ىلا نأو « ءارقف انآ اوناك ٍةنّدملا باحسأ نأ » ركب ىلأ نبا
 نأ رهف: لاق . ةركسب قلو يتلا طناف ةئالثب ءاج ركب ابأ ناو . سداس وأ ساغ را نإو « ثلاث
 م ر ىبنلا دنع ت ركبابأ نإو . ركب ىلأ تيب نيبو انتي ”مداخو  ىنأمأو : لاق ىردأ الف -ىأو أَو

 )١( رمت نب ديز » ضايرلا ةطواخم ىف «
 ) ىف ايح ناك ولو « بلحم ىف ةفورمم ةريثك ةلدأل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةثمب لب تام دق رضحلا نأ قيقحتلا لعأ هبلع ىذلا (؟

 معآ هللاو .هبذتف . انه حراكلا هيلإ راغأ م ةئالا سأر لة تولا هيلع ىنأ نم ناكو ثيدحلا اذه ىف لدل ملو هيلع تا ىلص انن ةایح
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 تلاق . هللا ءاش ام ليلا نم ىضم ام مب ءا « هَ علا شمت ىتح تلف حجر من « هاشيلا تس ثيح تبل هدا

 «ءىجت قح اوب : تلف ؟ مهتتبشع ام وأ : لاق - كفيض تلاق وأ_ كفايضأ نع كاسح امو : ةأر هل

 : لاقف . شين ال اول: لاقو  "بّسو عدل - رع اب : لاق . ُتأبتخأف نأ ُتبهذف : لاق . اوبأف اوض رع دق

 ,اوميش یح یھ + لاق .اينم رک 1 الفسا نم ابّرالإ ةمقل نم 0 اذكام « هلا او .ًادأ همدطأ ال هَنلاَو

 تخأ اي : هتأرمال لاقف . اهنم راك أ وأ ىه اك هاذا ركب وبأ اهملإ رظنف . كلذ لبق تناك ام رک أ تراصو

 ركب وبأ اهنم لك أف . تاّرم ثالثب كلذ لبق اهنم اک أ نکلا ول ء ینیع ةو ال : تلاق ؟ اذه ام سارف یب

 . هدنع 'تحبصأف هلي لا ىلإ امدح "من « ةف اهنم لک أ "مل تبت ىنمي  ناطيشلا نم كلذ ناک امِإ : لاقو
 لك عم ک ”لعأ لا انآ مہم لجر لک مم ًالُجر شع انثا انف رفق ”لجألا !یضف « قع موق نیو انتي ناكو و ا ملا ل .٠ هس تمم ر هذه ا ا رع نس ت
 ٤ 0 001 و

 لاق اى وأ . نومها اهم ولك اف «لجر

 ] ثيدحلا ٠۰۲ ىف هفارطأ : ۲۵۸۱ , 2514٠ ۷۶١ [

 رمسلا باب ه نم بالا اذه ىراخبلا عطتقا : هلصحم ام رينملا نب ىلع لاق (فيضلاو لهألا عم رمسلا باب) هلق
 عونلا اذهو « اهريغ ىلع عقب ال ةعاطلل ضحمتم ريخلا نال « ريخلا ىبسم نع هتبتر طاطحلال « ريخلاو هقفلا ىف
 زئاجلا رمسلاب قحتليف امهقح ىف هنع ىنغتسم نوكي دقف « امه. رومأملا ةلصااو ةفايضلا لصأ نع جراخ رمسلا نم

 لاغتشا بابلا ف روكذملا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم لالدتسالا هجوو . بدنلاو ةحابإلا نيب ددرتملا وأ
 ىنعم ىف هلك كلذو ٠ مهيب راد اع هلاغتشاو فايضالا ربخل هتعجا سو هتيب ىلإ هئيجع ءاشعلا ةالص دعب ركب ىنأ

 . « اسان اوناك ١ ىنيسشكلل ( اسانأ اوناك) هلق . ىهتنا . ةبتاعمو ةفطالمو ةبطاخم ىلع لمتشم رمس هنال“« رمسلا

 ( ءاشعلا تيلص ثيح ثبل مث ) لق . « ىأو انأو وهف د ىلمتسللو « ىأو » ىييمشكلا داذ ( ىبأو انأ وبف ) هلق
 لمتشا امو ثيدحلا اذه دئاوف ركذنسو ءاقرف انلعج ىأ ( انقرفف ) هلق . ثيح لدب « ىتح » ىنييمشكلا ةياود ىف .

 لامن هللا ءاش نإ الصفم « ةوبنلا تامالع » ىف اهريغو ماكحالا نم هيلع

 اثيدح نوثثالثو ةتس كلذ نم قلعملا < اثيدح رشع ةعبسو ثيدح ةئام ىلع تيقاوملا باتنك لمتشا : ( ةماخ )

 هقفاو ء اثيدح نوتسو ةعسن مدقت ايفو هيف اهنم رركملاو ائيدح نوعبرأو ةينام اهتم صلاخلا « لوصوم قابلاو

 ام د هئيدحو « هانعم جرخأ دقو رئابظلا ىلع دوجسلا ىف سنأ ثيدح ىهو اشيدح رشع ةثالث ىوس ابعيمج ىلع ملسم

 ديعس يأ ث٫دح اذكو ءايدرأ د رع نبأ ثيدحو « تعض دق ةالصلا هذه 0 ىعملا ىف هثيدحو ل ايش فرعأ

 انك ١ سنأ ثيدحو ءدوييلاو نيدلبمملا لثم» ىسوم ىنأ ثيدحو « كليق فلس ايف مكؤاقب امنا د رمع نبا ثيدحو
 الول د سابع نبا ثيدحو « بارعآلا كنبلفي الو لفنم نب هللا دبع ثيدحو «هلصأ ىلع اقفتا دقو ءرصعلا ىلصن

 ىف ةداتق لأ ثيدحو « رصعلا دعب نيتمكرلا ىف ةبواعم ثيدحو « رحستأ تنك و دعس نب لوس ثيدحو « قشأ نأ

 نيتصقل ناثيدح امهنأ حرشلا ىف انيب نکل رخآ هجو نم ثيدحلا لصأ جرخأ السم نأ ىلع « حبصاا نع مونلا
 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ٍراث 1 ةثالث ةفرقرملا راثألا نم هيفو . ملعأ هللاو



 1~ ۹۰ فبدلا

 نأ الأ باتك - ٠
 هلأ نم ناذأو 0 ىلاعت هلبأ لاق < مالعإلا ةغل ناذآلا ) ناذالا باو أ باتنك محلا نحرلا هلأ مس (

 لاق . ةصوصخ ظافلأب ةالصلا تقو مالعإلا اعرشو . عاتسالا وهو نيتحتفب نذآلا نم هقاقتشاو .( هلوسرو

 « هلاکو هللا دوجو نمضتت یهو ةيربكالاب أدب هلال ةديقعلا لئاسم ىلع لمتشم هظافلأ ةلق ىلع ناذآلا : هريغو ىطرقلا
 ةلاسرلاب ةداهشلا بقع ةصوصخلا ةعاطلا ىلإ اعد مث دلي دمحم ةلاسرلا تابئاب مث ٠ كيرشلا ىننو ديحوتلاب ىنث مث
 داعأ ام داعأ مث  داعملا ىلا ةراشالا هيفو مئادلا ءاقبلا وهو حالفلا ىلإ اعد مث ؛ لوسرلا ةبج نم الإ فرعت ال ا
 ىف ةكحلاو . مالسالا رئاعش رامظإو « ةعاملا ىلا ءاعدلاو « تقولا لوخدب مالعإلا ناذالا نم لصحمو . اديكوت
 وأ ناذالا لضفأ امبأ فلتخاو « ناكمو نامز لك ىف دحأ لكل هرسيت و لوقلا ةلوهس لعفلا نود هل لوقلا رايتخا
 . هيلا ءىوب ام ىعفاشلا مالك ىفو ‹ ناذالاف الإو لضفأ یہف ةمامإلا قوقح مايقلا هسفن نم ملع نأ اهثلاث ؟ ةمامإلا

 « فيعض هدنس نكل كلذ نع ىبنلا اعوفرم رباج ثيدح نم قبيبلا فو « هركي ليقف امهنيب عملا ىف اضيأ فلتخاو
 « ىلوألا فالخ وه ليقو . هريغو روصنم نب ديعس هاور , تنذآل ةفالخلا عم ناذألا قيطأ ول د رمع نع حصو
 ىوونلا هححصسو بحتسي ليقو

 ناذألا ود ساپ - ١
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 [ ةمجلا ه] ( ةا موي نم ةالصل ىدو اذإ ) لوقو
 لاق سنأ نع بالف ىبأ نع اذا دلاخ اح ثراولا دبع انثدح ةرسيم نب نارع نشر - 0

 « ةمافإلا ربو نأو ناذألا حقب نأ لالب اف « ئراصنلاو دولا اورك دف ؛ سوقانلاو رانلا اورک ذ »
 [ ميمو ينال 1۰١ ٦۰1 یف ةفارطأ _ ٠۰۴ ثيدحلا ]

 نبا نأ عفان ىنربخأ لاق رميَرُج نیا نريخأ لاق قالا دبع انتادح لاق نالی نب دوم اشر - ٤
 ىف اموب اوملكف . اه داني سيل ةالصلا نونيحتيف نوءمتجت ةنيدملا اومدق نيح نوه دملا ناك  لوقي ناك رع
 لاف . دولا نرق لثم قوب لب : 5 لاقو « ئراصنلا سوقان لم ًاسوقا اوذنت ١" : مهم لاقف ءَكلذ
 « ةالصلاب دانف مت « لالب اي: الكي هللا لوسر لاقف ؟ ةالصلاب قم دار و لوا رع

 نم ةلمسبلا تطقس كلذكو « رذ ىنأ ةءاور نم « باب » ظفل طقسو . هئادتبا ىأ (ناذآلا .دب باب ) هلۆق

 ءادتبا نأ ىلإ كلذب ريشي ( ةنآلا ( ةالصلا ىلإ متيدان اذاو ١ لجو زع هللا لوقو ) هلق ٠ هديغو ىبباقلا ةياور
 مل ايش دمع اي تعدتبا دقل : اولات ناذألا اوم امل دوريلا نأ ريسفتلا لمأ ضعب ركذ دقو « ةئيدملاب ناك ناذالا
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 ( تعما موي نم ةالصال ىدوت اذا إل ىلاعت هلوقو ) هلق . ةيآلا ( ةالصلا ىلا ميدان اذاو إل تلزاف ‹ ىضم ابف نكي

 ضر ىلا ةنسلا ىف فلتخاو . هباب ىف ىتأيس اک ةئيدملاب ناك امن ةعملا ءادتبا نال « ءادتبالا ىلا اضبأ كلذي ريشي

 ناذألا ضرف نأ سابع نبا نع ىورو« يناثلا ةنسلا ىف ناك لب ليقو « لوألا ةنسلا ىن ناك كلذ نأ حجارلاف : اهيف

 لامفألا:تالص نأ .ماللاو ىلاب ةيدعتلا نم نيتيآلا ىف ام نيب قرفلا : ( هيبنت ) ..خيشلا وب أ هجرخأ ةيآلا هذه عم لز

 لمحو . ىنامركلا هلا صاصتخالا ىنعم ةناثلا فو ءابتنالا ىنعم ىلوآألا ىف دصقف « مالكلا دصاقم بسحب .فلتخت

 اإ ناذآلا نأ ىف ىهاظ بابلا اذه ىف روكدملا سع نبا ثيدحو . لعأ هتلاو سكملا وأ ىلا ىنمم ماللا نوكت .نأ
 كلذ ناك « ةالصلاب دانف مق لالب ق اماطم كلذ لبق ةالصلاب ءادنلا ىنن .هناف « ةرجحلا دعب عرش

 قحس] نب دم قيرط نم نابح نباو ةمب رخ نبا هجرخأ اک كلذ ىلع لدي هثيدح قايسو < ديز نب هللا دبع ايؤر لبق

 وحن رک ف « ديز نب هللا دبع ىتثدح لاق هبر دبع نب ديز نب هللا دبع نب دم نع ىميتلا ميهاربإ نب دم یٹدح : لاق
 ريشب نكل ناذآلا ةفص ابفو ايؤرلا ركذف « ءادنلا هللا دبع ىرأ كلذ ىلع م بف » هرخآ فو « رمع نبا .ثيدح

 نإ قح ايؤرل امنا » هلي هلوق هرخآ ىفو « ةالصلا تماق دق » ةينثتو ةماقإلا دارفإو ريبكستلا عيبرت هيفو < عيجرت

 دقو ‹ كلذ لثم ىأر هنإ هلوقو ربع ءىجم هفو « كم اتوص ىدنأ هناف هيلع اهقل أف لالب عم مقف « ىلاعت هللا ءاش

 ىراخبلا هجرخ مل امو « رمع نب هللا دبع ثيدح عم ديز نب هللا دبع ثيدح ناذألا دب ةجرت ىف ىذمرتلا:جرخأ

 هقرط ىف سيل هنأ ىللهذلا نع ةمب زخ نا ىكحو < قرط نم ديز نب هللا دبع نع ىور دقو « هطرش ريغ ىلع هنآل

 مو - السم بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا ديع ثيدح مدهأشو < قيرطلا هذه نم حصأ

 اضيأ ركب ابأ نأ یناربطلا طسوالا ىف عقوو . ادانسإ ىوقأ لسرملاو « ديز نب هللا دبع نع . ديعس نع هلصو نم

 رشه ةعبرأ هيبذنلا حرش ىف ليجلا ةرابعو « الجر رشع ةعضب هآر هنأ ىلازغلل طيسولا ىف عسقوو « ناذآلا ىأر

 .ىش تبثي الو « ةعبس هآر هنأ ءاهقفلا بتكض عب ىف نأ یاطلغم لقنو ٠ یوونلا مث حالصلا نبا هركنأو « الجر
 : لاق هاو دنسب ةماسأ بأ نب ثراحلا دنسم ىفو هقرط ضعب ذا تءاج رمع ةصقو « ديز نب هللا دبعل الا كلذ نم

 لالب ءاج مث « علك ىنلا ريخأف الالب ربع قبسف « لالب و رمع هعمسف « ايندلا ءابس ىف ليربج ةالصلاب نذأ نم لوأ
 ‹ ةرجحلا لبق مب عرش ناذآلا نأ ىلع لدت ثيداحأ تدرو ( ىلوالا ) : ( ناتدئاف ) . رمع ام كبس : هل لاقف

 هب لزنف ناذألا هيلا هللا ىحوأ قلي ىنلاب ىرسأ امل : لاق هيب أ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس قيرط نم ىقاريطلا اهنم

 ليريج نأ سنأ ثيدح نم 227 « فارطالا ر ىف ىنطقرادللو . كورتم وهو ديز نب ةحلط هدانسإ ینو . الالب هللعف

 : اعوفم ةشئاع ثيدح نم هود نبالو . اضيأ فيعض هدائساو « ةالصلا تضرف نيح ناذالاب ل ىنلا ىمأ

 نم هريغو رازبللو . فرعي ال نم هيفو « تيلصف ینمدقف مہ ىلصي هنأ ةكئالملا تنظف ليريج نذأ یب ىرسأ امل

 ثيدحلا ركذف . اهبكرف قاربلا امل لاقي ةبادب ليربج هاتأ ناذآلا هلوسر لعي نأ هللا دارأ امل : لاق ىلع ثيدح

 لهأي مأف هدبب كللا ذخأ مث : هرخآ نو « ربكأ هللا < ربك أ هللا : لاقف باجحلا ءارو نم كلم جرخ ذا : هيفو

 ددم لع لمح نآ ةحصلا ريدعت ىلع نكمبو ٠ اضيأ كورتم وهو دوراجلا وبأ رذلملا نب دايز هدانسا ىفو . ءامسلا

 )١( ضايرلا ةطوطخم ف ٠ دارفألا «



 ۷۹ ٩ ۰ ۽ ثيدحلا

 ىف اعورشم نوكي نأ ءارسإلا ةلل هعمس هنوك نم مزلي ال : ىطرقلا لوق امأو . ةنيدملاب عقو كلذ نوكيف ءارسإلا
 ةليل ناذألا لمح ىربطلا بحلا لوق اذكو « ناذألا هلوسر لمي نأ هللا دارأ امل : هلوأ ىف هلوقأ رظن هيفف « هقح
 ءىش حصب ال هنأ قحلاو . هيف ةعورشملا هتيفيكب هحيرصتل اضيأ رظن هيفف مالعإلا وهو ىوغللا ىنعملا ىلع ءارسالا
 ىلإ زجاه نأ ىلإ * ةالصلا تضرف ذنم ناذأ ريغب ىلصي ناك مل هنأب رذنملا نبا مزج دقو . ثيداحالا هذه نم
 دقو . ىنا ديز نب هللا دبع ثيدح مث رمع نب هللا دبع ثيدح ىف ام ىلع كلذ ىف رواشتلا عقو نأ ىلاو ةئيدملا
 ءىجب یف ةكحلا «)ةمص ىلع اناب لاقف « ىلوأ حص ام ذخآلاو ‹ فمصتو فلكتقف امهنيب عسجلا ٩ ىليهسلا لواح
 ناذالاب مالا رخأت ابل « ىحولا نم ىوقأ وهو تاومس عبس قوف هعمس لِي ىنلا نا ىباحصلا ناسا ىلع ناذآلا
 اهنا » لاقف هعمس مقلب ىنلا ناك ام تقفاوف اهصقف مانملا ىباحصلا ىأرف تقولاب مهمالعإ دارأو ةالصلا ضرف نع

 ربع ةقفاوم كلذ ىوقتو ‹ ضرالا ىف ةنس نوكي نأ ءامسلا ىف هادأ امب هللا دارم نأ ذئنيح لعو « قح اور
 هركذل عفرلاو هردقب هيونتلا قل هناسا ريغ لع هب سانلا مالعإ ىف اضيأ ةكملاو « هناسل ىلع قطنت ةنيكسلا نآل
 ءافتكالا مدع هنم ذخؤيو « عيدب نسح ىناثلاو . اصخلم ىبتنا . هنأشل مخعأو هرمال ىوقأ نوكيل هريغ ناسلب
 نأ نكميف ؟ ربع ىلع رصتقا ال لف : لاقي دق نكل . اهركذ ىلا ةيوقثلل رمع فيضأ ىتح ديز نب هللا دبع ايؤرب
 ناف ةلوؤم اهنكل ىأر اضيأ الالب نأ هرهاظ ام تقبس ةفيعض ةياور ىف ءاج دقو « ةدابشلا ىنعم ىف ريصيل باحي
 هنع لاؤسلا رثك امو . ديز نب هللا دبع ايؤرب نيذأتلا ةرشابم ىلع قبسلاب دارملا لمحيف « لالب اب كقبس » اهظفل
 ىلع مو هبامصأب ىلصو رفس ىف نذأ لِي ىنلا نأ ليبسلا دنع حقو دقو « هسفنب ناذالا هب ىنلا رشاب له
 ةرب ره ىلأ ىلإ هعفري حامرلا نب سمع ىلع رودت قيرط نم ىذمرتلا هجرخأ مهلفسأ نم ةلبلاو مهقوف نم ءامسلا مهلحاور
 نذأ ب ىنلا ناب ىوونلا مزج اذكو « ةرم نب ىلعي ثيدح نم وه ام او ةريره ىبأ ثيدح نم وه سیلو . ھا

 هظفلو ىذمرتلا هجرخأ ىذلا هجولا نم دحأ دنسم ىفهاندجو نكلو « هاوقو ىذمرتلل هازعو رفسلا ىف ةرم
 ىطعأ لاقي اک ه الالب أ « نذأ , هلوق ینعم نأو اراصتخا ىذمرتلا ةياور ىف نأ فرعف « نذاف الالب ماف د
 ءدب ىف عقو ام برغأ نمو . هب !سمآ هنوكل ةفيلخال بسن و هريغ ءاطعلا رشاب امن]و ءافلأ ىلالفلا ملاعلا ةفيلخلا
 ىف نذأو إل ميهاربإ ناذأ نم ناذآلا ذخأ : لاق ريبزلا نب هللا دبع نع لوبجب هيف دنسب خيشلا وبأ هاور ام ناذآلا
 ىدان ليريج نأ ليهاجم هيف دنسب ةيلحلا ىف يعن وبأ هاور امو « قب هللا لوسر نذأف : لاق ةيآلا ( جلاب سانا
 مح حيرصتلا نع ىراخبلا ضرعأ : رينملا نب نيزلا لاق ) ةيناثلا ةدئافلا ° ةنجلا نم طبهأ نيح مدآل ناذآلاب
 ىف فلتخا دقو . ضارتعالا نم سو هتيعورشم تبئاف <« نيعم كح نع هيف ةدراولا راثآلا حاصفإ مدعل ناذالا
 مهضعب اي ۇر رقتسا ىتح هيادحأ نيب قل ىنلا اهمقوأ ةروشم نع ناك امل ناذالا أدبم نأ فالتخالا أشنمو . كلذ
 ناك کرت ف صخر الو ةكرتب سمأ الو هكرت هنأ لقنی لو هريرقت ىلع بظاو امل مث « هبشأ تاب ودنملاب كلذ ناكهرقأف
 ( ثراولا دبع انئدح) هلق ٠ ىلاعت هلا اش نإ ابيرق كلذ ىلع مالكلا ةيقب ىتأيسو . ىهتنا هبشأ تابجاولاب كلذ
 سوقانلاو رانلا اوركذ ) هلق . نوبرصب هلك دانسالاو « ةمركة باور ىف تبث اک ءاذحلا وه دلاخو ؛ ديعس نبا وه

 )١( ؟فنالا ضورلا ف : ٠۹

 كلذ ىف درو ام ةم ىلع ايناب » باوصلا لملو , طقس هيفو . اذنك( «
٠ 



 ناذألا باتک _ ° ٠

 هدب ىذلا بابلا ىف ةيتألا باهولا دبع ةءاورو « ارصتخم ثراولا دبع هقاس اذك ( ىرامنلاو دولا اوركذف

 وأ ارات اوروب نأ !وركذف « هنوف رعي ءىثب ةالصلا تقو اوبلعي نأ اوركذ سانلا رثك الو لاق ثيح اليلق حضوأ

 . اسوقان انذخنا ول اولاقق » هظفل و خيشلا ىبأ دنع دلاع نع ءاطع نب حور ةياور كلذ نم حضوأو ءاسوقان أوبر ضي

 , لاقق « ارا اسفر ول : اولاقف . دوال كاذ : لاقف « اتوب انذختا ول : اولاقف . ىراصنلا كاذ عقلي هللا لوسر لاقف

 اوركذف قوبلاو سوقانلاو رانلا اوركذ : هف ناك هنأك راصتخا ثراولا دبع ةياور نف اذه ىلعف « سوجبلل كاذ

 . دولا قوبلاو ىراصنلا سوقانلاو سوجلل رانلاف « سوكعم هيف رشنلاو فللاو « سوجملاو ىراصنلاو دولا

 اعيمج قوبلاو رانلا نوكت نأ لمتح : ىنامركلا لاقو . دوال قوبلا نأ ىلع صيصنتلا رمع نا ثيدح ىف قأبسو

 اذكم ( لالب ساف ) هلق . لاتحالا اذه نع ىف حور ةءاورو « ىهتنا رع ناو سنأ ندح نيب اعمج دولل

 ‹ عفرلل ةخيصلا هذه ءاضتقا ىف لوصآلا لهأو ثيدحلا لهأ فلتخا دقو ؛ لوعفبلل ءانبلا ىلع تاياورلا مظعم ىف

 هعابتا مزاي ىذلا ىعرشلا سلا هل نم ىمالاب دارملا نأ رهاظلا نآل « هيضتقت اهنأ نيتفئاطلا ىققح دنع راتخلاو

 بناج ىوقيف فيقوت نع ذسخؤي امن ةدابعلا ىف ريرقتلا نأ ىنعملا ثيح نم انه كلذ ديؤيو « لَو لوسرلا وهو

 وهو« ا ىنلا وه سأ لعافو بصنلاب ءالالب ىمأف و ةروك ذملا ءاطع نب حور ةياود ىف عقو دقو . ادج عفرلا

 « الالب مآ هلي ىنلا نا » ظفلب باهولا دبع نع ةبيتق نع هريغو ىئاسنلا ةياور كلذ نم حرصأو . هقايس ىف نيب
 قيرط نم ةناوع وبأ هجرخأ دقف « هب درفني ملو : تلق . ةبيتق ةعفادم الب ثيدحلا مامإ هعفرب حرص : كاملا لاق

 . درفني لو اضيأ ىنطقرادلا دنع ىح قيرطو ٠ باهولا دبع نع امهالك نيعم نب ىحيو ةبيتق نع ىزورملا ناورم

 بقع كلذ عوقو ةيضقو : ةبالق ىبأ نع طانحلا باهش نبا قيرط نم ىرذالبلا هاور دقو . باهولا دبع هب

 نباو رذنملا نبا هب لدتسا اك هريغ ال كلي ىنلا وه كاذب سالا نا ىف رهاظ ةالصلا ىلإ ءادنلا ىمأ ىف ةرواشثملا

 « هسفنب ال ناذالا ةفصب درو امنإ سالا نأب بقعتو . ناذالا بوجوب لاق نم هب سالا دوروب لدتساو « نابح

 اقلطم هبوجوب لاق نمو . ديعلا قيقد نبا هلاق هب ارومأم لصألا نوكي نأ مزل ةفصلاب مالا تيث اذا هنأب بيجأو

 ةعمجا ف بجاو ليقو « نسحلا نب دم نع ىكحو أطوملا ىف كلام لوق رهاظ وهو رذنملا ناو دوادو ىعازوألا

 نم أطخأو « كلذ ىف فالحل ا أشنم ركذ مدقت دقو , ةدكؤملا نالا نم هنأ ىلع روملاو « ةيافك ضرف لبقو طقف

 نع » ملم ةياور ىف ( لوقي ناكر مع نبا نا ) لۆ ٠ معأ هاو هانركذ امل عامجإلاب هبوجو مدع ىلع لدتسا

 ةلمهم ءاحب ( نونيحتيف ) هلق . ةرجحلا ىف ةكم نم ىأ ( ةئيدملا اومدق نيح ) هلو ٠ « لاق هنأ ربع نب هللا دبع

 ( اهل ىداني سيل ) هلق . نامزلاو تقولا نيحلاو ء الا اوتأيل اهنايحأ نوردقي ىأ < نون مث ةين اتحت ةانثم اهدعب

 راشأ دقو « ريخالو اهل مسا ال فرح سيل لامعتسا زاوج هيف : كلام نبا لاق ‹ لوعفللل ءانبلا ىلع لادلا حتفب

 هظفل ناف « كلذ ديؤت لسم ةباورو : تلق . ربخ اهدمب ةلجاو ناشلا ريض اما نوكي نأ لمتحتو . هبوبيس هللا

 « كلذ ف نيملكنملا نيعت ىل عقب مل ( اوذختا مهضعب لاقق « كلذ ىف اموي اوماكتق ) هلق . « دحأ اهب ىداني سبل ه

 امل سانلا راشتسا قب ىنلا نأ  رمع نبا نع رخآ هجو نم هجام نبال عقوو « ةياورلا هذه ىف باوجلا رصتخاو

 « ىراصنلا لجأ نم ههركف « سوقانلا اوركذ مث . دولا لجأ نم ههركف « قوبلا اوركذف « ةالصلا ىلا مهعمجم

 سن نب ںیم ىبأ دنعو خيشلا يبأ دنع ديز نب هللا دبع نع بابلا قو . هوحن ءاطع نب حور ةياور تمدقت دقو



 ما ٠١٤ ثيدحلا

 یو « انرق لب » خسنلا ضع ىف عقوو « اتوب اوذختا لب ىأ ( اتوب لب ) ھل . روصنم نب ديعس نع هتمومع نع

 راعش نم وهو « هتوص عامس دنع نوعمتجيف هيف فني هنأ دارملاو « ناةورعم نرقلاو قوبلاو . ىتاسنلاو ملص ةياور

 ( ال وأ رع لاقف) هلۆق . ةليقثلا ةمومضملا ةدحوملاو ةحوتفملا ةمجعملا نيشلاب « روبشلا ١ اضيأ ىمسيو « دولا

 ةردقملا ىأ ىلوالا ةلمجلل راكنإ ةزمحلا : ىبيطلا لاق < هرئاظن ىف اک ردقم ىلع فطعلا واولاو ماهفتسالل ةزمهلا '

 نوكي نأ لمتحب : ىطرقلا لاق ( ىداني ) هلو . « كنم » ىنييمشكلا داز ( الجر ) لوق . ةيناثلا ةلمجلل ريرقتو

 ايرقرلل -نذؤي ىأ  ىداني الجر نوثعبت ال وأ : لاقف رمع رداب یب ىنلا هقدصو هايؤرب ربخأ امل ديز نب هللا دبع
 اوقرتفاف ريدقتلاو ‹ ةحيصفلا ىه رمع نبا ثيدح قايس ىف ءافلاف اذه ىلعف « لالب اي مق د إب ىنلا لاقق « ةروكذملا

 ديز نب هللا دبع ثيدح قايسو : تلق . رمع لاقف هقدصف هيلع صقف عقم ىذا ىلإ ءا « ديز نب هللا دبع ىأرف

 توصلا سع عمسف لاق اب نذؤيلف لالب ىلع اهقلأ هل لاق 2 ىنلا ىلع هاب ور صق امل هنأ هيف ناف « كلذ فلاخي

 . هایت ديز نب هللا دبع صق امل ارضاح نكي ل رمع نأ ىلع لدف ‹ ىأر ىذلا لثم تيأر دقل : لاقف يلب ىلا اف جرغن

 ديز نب هللا دبع ايؤر نأو « هنواعفي ايف ةرواشملا بقع تناك ةالصلل ىداني لجر لاسراب رمع ةراشإ نأ رهاظلاو

 , : اولا راصن الا نم هتمومع نع سفأ نب ريمع ىنأ ىلا حمص دنسب دواد وبأ جرخأ دقو . لعأ هاو كلذ دعب تناك

 مهضعي نذآ اهوأر اذاف ةالصلا تقو روضح دنع ةءار بصنا : لاقف « |4 سانلا عمم فيك ةالصلل ب یا متها

 « سوقانلا اوركذو - قوبلا ىنعي نونلا نوكسو فاقلا ضب - حنقلا اوركذ » هيفو « ثيدحلا « هبجعي مف «اضمب

 همتكف كلذ لبق هآر رمع ناكو : لاق « لِي هللا ل وسر ىلع ادغف « ناذآلا ىرأف متيم وهو ديز نب هللا دبع فرصنان

 لوسر لاقف . تييحتساف ديز نب هللا دبع ىنقبس : لاق ؟ ان ريخ نأ كعنم ام : لاقف مب ىنلا هب ربخأ مث اموب نيرشع

 وبأ لاقو « ناذآلا .دب , دواد وبأ هل مجرت < هلعفاف ديز نب هللا دبع هب كرمأي ام رظناف مق لالب اي : لم هتل

 هوجو نم ىهو ةيزاقتم ناعمو ةفلتخم ظافلأب ةءاحصلا نم ةمامج ديز نب هللا دبع ةصق ىور : ريلا دبع نب رمع

 لاقف ءا ناذآلا رمع عمسف همانم صق امل ديز نب هللا دبع نأ مدقت ام هفل اخي ال اذهو : تلق . اهنسحأ اذهو ناسح

 ىأ « ان رخت نأ كعنم ام » هلوقل هنع ايخارتم لب هللا دبع رابخإ بقع كلذب بخ مل هنأ ىلع لمع هنآل « تيأر دق
 حيرصتلا ريع ىبأ ثيدح ىف سوا و « روفلا ىلع كلذب ربخي مل هنأ ىلع لدف « ءايحتسالاب رذتعاف « هللا دبع رابخإ بقع

 جرف توملا رع عمسف » اهب ركذ ىتلا هتباور ىف عقو ام فالخم ٠ هايوتر هللا دبع صق دنع ارضاح ناكر مع نأب

 ليعامسالا ةياور ىف ( ةالصلاب دانف ) هلو ٠ لعأ هللاو . هللا دبع صق دنع ارضاح نكي مل هنأ ىف برص هناف , لاقق

 ىضاقلا برغأو . عورشملا ناذآلا صوصخ ال اهتقو روضع ضعما مالعإلا دارملا : ضايع لاق , ةالصلاب نذأف »

 ىسيع ىنآل ابحي : لاقو رمع نبا ثيدح ةحص.ىف نعطو ‹ عورشملا ناذآلا ىلع « نذأ , هلوق لمحل ىبرعلا نب ركب وبأ

 ةحيحصلا ثيداحألا عقدت الو . ىبهتنا . ديز نب هللا دبع اير ناك امنإ ناذآلا عرش نأ فورعم او . هعمص فيك

 ( مق لالب اي ) هلو . هت ىلع عمج هنإ : رمع نبا ثيدح ت هدم نبا لاق دقو < هانمدق اک عملا ناكمإ عم اذه لث

 ىوونلا هبقعتو « رذنملا ناو ةع زخ نبا جتحا اذكو : تلق . اات ناذآلا عرشل ةجح هيف : هريغو ضايع لاق

 ضرعت هيف سيلو : لاق ‹ سانا كعمديل ةالصلاب هيف دانف زراب .عضوم ىلا بهذا ىأ < مق » هلوقب دارملا نأب

 ام ناك نإو ء نيم اللل ةلمتحع ةغيصلا ناف ٤ ظفللا رهاظ نم ديعيب نميل هاف امو ٠ ىهتا .ناذآلا لاح ىف مايقللا

 .:ىكلاملا جرفلا وبأ هقفاوو روث ابآ الإ « زوج ال ادعات ناذآلا نأ ةقاك ءانلعلا بهذم نأ ضانع لظو ...مجرأ لاق

 ىرابلا حف # ۳ جا - م ش



٠ AYناذآلا باتك -  

 ادعاق نذأ ول هنأو « ةنس مايقلا نأ مهلكةيفنحلا دنع رولا نأب و « ةبعفاشلا دنع فورعم فالخلا نأب بقعتو
 لالب هب ىداني ىذلا ظفللا ناك: ( ةدئاق ) . ةتسلا نم مايفلا نأ ىلع اوقفتا مهنأ رذنملا نبا لاق ام باوصلاو « حص

 نأ مهضعب نظو . بيسملا نب ديعس ليسارم نم تاقبطلا ىف دعس نا هجرخأ « ةعماج ةالصلا ٠ هلوق ةالصلل

 نع عجريل بذع امل ناكهنوكل هزيغ نود كاذب لآلب صاصتخا ةبسانم ركذف دوبعملا ناذآلان سمأ امت ] ذئنيح الالب

 ةنسح ةبسانم ىهو « هئاهت او هئادتبا ىف ديحوتلا ىلع ةلمتشملا ناذآلا ةءالوب ىزوجل « دحأ دحأ : لوقيف مالسالا
 بلط ةيعورشم ىلع ليلد رمع نبا ثيدح فو . اهلحت وه سبا عضوملا اذه نأ الإ « ناذالاب لالب صاصتخا ىف
 كلذو « اب لمعلاو ملاصملا ةاعأرم ىلعو « ىبرعلا نبا هلاك رهاوظلا ىلع راصتقالا نود ةطينتسملا ىناعملا نم ماكحألا

 هيفو . كلذ ىف اورظن « ةالصلا تقو مهتوفيف ريخأتلا وأ « مهلاذشأ مهتوفتف ةالصلا ىلا ريكبتلا مهيلع قش امل هنأ

 ةبقنم ةيفو ٠ هداهتجا هيلا ىدأ ا ريخأ أذإ نيرواشتملا نم دحأ ىلع جرح ال هنأو ةمهملا رومألا ىف رواشقلا ةيعورشم
 مكح اهياع ىنبني ال ءايبنالا ريغ اير نال ديز نب هللا دبع ايؤرب ناذآلا كح تابثإ لكشتسا دقو . رمعل ةرهاظ

 اس الو ءال مآ كلذ ىلع رقيأ رظنيل اهاضتقم أ علي هنال وأ « كلذل ىحولا ةنراقم لاتحاب بيجأو « ىعرش
 ىف روصاملاوهو ماكحالا ىف لَم هداهتجا زاوجي لوقلا ىلع ىنبني اذهو « هيف ساوسولا لوخد دعبي اهمظن ىأر امل

 رابك دحأ ىيللا ريم نب ديبع قيرط نم ليسارملا ىف دواد وبأو قازرلا دبع هاور ام لوألا ديؤيو « لوصألا
 . لاقف « لالب ناذأ الإ هعار اف كلذب درو دق ىحولا دجوف هلي ىنلا هب ربخيل ءاج ناذآلا ىأر امل ربع نأ نيمبانلا
 ناذألاب عي ىنلا ىتأ ليربج نأ قحتإ نبا نع ىدوادلا یکح ام حصأ اذهو « ىحولا كلذب كقبس » لِي ىنلا هل
 ناسل ىلع ناذآلا عرش ءادتبا ىف ةكحلا نأ ىلا ليبسلا راشأو « مايأ ةيناثب رمعو دنز نب هللا دبع هربخ نأ لبق

 معأ هللاو . هنأشل مفتأ نوكيل هريغ ناسا ىلع هردق ولعب هيونتلا لِي ىنلا ريغ
 ثم یش ناذألا بسا 1 2€

 « ةماقإلا ريو نأو ناذألا مكسب نأ لالب ماف « اسوقان ار وا

 نينا نينلا نغ لودعم ىثمو «نيترم نيت رم ىأ « ىنثم ىنثم  ىنييمشكلا ةباود ىف ( ىنثم ناذألا باب هلق )

 قاثلاو ناذآلا ظافلأ نم ظفل لك ةينثت ديفي لوألا نال ديكوتلا ىلع ىنميمشكلا ةياور لمختف « نوونت ريغب وهو

 هدنسم ىف ىملايطلا دواد وبأ هجرخأ عوفزم ربع نبال ثيدح ىف ةمجرتلا هذه ظفل تبث : ( ةدئاف ) . كلذ دكؤي

 نيت رم » ظفلب نكل هجولا اذه نم هريغو ةميرخ نبا هححصو « ٌقاسنلاو دواد بأ دنع وهو « ىنثم ىنثم ه ةيف لاقف

وهو ٍبويأ نع ىور < ةقث ىرصب وه ( ةيطع نب كام نع ) هلق ٠ « نيئرم
 ديز نب دامح ىور دقو « هنارقأ نم 

 ءافلا حتقو هلوأ حتفب ( عفشي نأ ) هلق . نون صب مهلك هدانس] لاجرو « بويأ لبق كامس تام : لاقو اميمج امهنع



 ثيدحلا 4.1 - ٩۰۷ "

 نیت رم نیت رم ىأ « ىنثم ینثم  هلوق هرسفي عفش هنأب ناذالا فص : رينملا نب نيزلا لاق . اعفش هظافلأب ىنأي ىأ
 هلوق لمحبف ةدرفم هرخآ ىف ىلا ديحوتلا ةلك نأ ىف فلتخم مل نكل ‹ كلذ ىف هظافلأ عيمج ىوتسن نأ ىضتقي كلذو
 نأ عيب رتلاب لاق نمل نكل < هلوأ ىف ريبكنلا عيب رت كرت ىف هبهذم دیک أت كلذب دار هناكو . اهاوس ام ىلع « ىنثم »
 . صيصختلا ىوعد ىلإ جاتح ال هب لئاقلا نأ ىضتقي هيج وت ةماقإلا ىف ىنايسو ‹ كلذب ربخلا توبثل هاعدا ام ريظأ ىعدي
 دنع ةعو رشملا ظافلالا:عيمج تبثملاب دارملاف « تبثملاب دارملا ريغ ىننملاب دارملا ( ةمافالا الإ ةماقالا رتوي نأو ) هلۆق
 سانج كلذ نم لصحو . اع رص كلذ ىتأيس اک ¿ ةالصلا تماق دق » هلوق ضوصخ ىننملاب دازملاو « ةالصلا ىلإ مايقلا
 « ميهارب] نب ليعامس] ةياور ىف اک دنسم نيغ بويأ لوق نم « ةماقإلا الإ , هلوف نأ هدنم نبا ىعدا : ( هيبنت ) . مات
 لوق نم وه « ةماقإلا الإ » هلوق : ليصألا دم وأ لاق اذكو ء اجاردإ هذه ةيطع نب كام ةياور ىف نأ ىلإ راشأو
 ريخلاب الصتم هدنسب بوبأ نع رمعم نع هاور قازرلا دبع نل « رظن هالاق ايفو . كيدحلا نم سيلو بوبأ
 هحص ىف ةناوع وبأ هجرخأو « ةالصلا تماق دق هلوق الإ « ةماقإلا رتويو ناذالا ىتثي لالب ناك , هظفلو ارسفم
 «نيترم ةالصلا تماق دق لوقيو » هجولا اذه نم ليعامساللو « قازرلا دبع فنصم ىف وه اذدكؤ هدنسم ىف جارسلاو
 اهم لصحتي امن هلال ليعامس] ةباور ىف ليلد الو « هفالخ ىلع ليلد موقي ىتح هنم وبف ربخلا ىف ناكام نأ لصألاو
 ىف ناكف « سنأ نع ةبالق ىنأ نع :ثيدحلا ىور امهنم لک و « اًهزكذي ٍبْوبأ ناكو ةدايزلا ركذي ال ناک ادلاخ نأ
 ضعب باجأو « ةماقإلا ىف ريبكنلا ءانثتسا مدع لكشتسا دقو . لعأ هاو « لبقتف ظفاح نم ةدايز ب وأ ةياود
 لكنذؤملا لوقي نأ بحتسي اذملو : ىوونلا لاق « دارفإ ناذآلا ىلإ ةبسنلاب ةماقإلا ةريبكن ىف ةينثتلا نأب ةيعفاشلا
 ىوونلا لاق ام لعو . هرخآ ىف ىذلا ريبكتلا ن ال ناذالا لوأ.ىف یتآتی امن اذهو : تلق . دحاو سفنب نيتديبكت
 عيبرتب لاق نم لوق حيجر“ ريرقتلا اذ رهظيو ‹ سفنب ہرخآ ىف نیتللا نم ةريبكن لک درفي نأ نذؤلل ىغبي
 بابلا ثيدح ظفا ىف سيلف « عيبرتلاو ةينثتلا لوانتي « عفشلا » ظفل نأ عم « هتينثثب لاق نم ىلع هلوأ ىف ريبكنلا
 ةين ادحولاب دهشي نأ ةتروص ىف حصالاف نيدهشتلا ىف عيجرتلا امأو . لاطب نبا مالك همهوب ام فالخم كلذ فلاخي ام

 هلو  لعأ هتلاو ىنثم ةدوصلا ىف وف اعبرم ددملا ف ناك نإو وهف « كل ذك دهشيف عجري مث نيتثث ةلاسرلاب مث نيتتن
 ةياور.ىف ( ىنقثلا باهولا دبع ىنثدح ) هلو . نوقابلا هلمهأو رذ نأ ةباوز قاذك ( مالس نبا وهو. دمع ینثدح )
 رذ ىبال اذك ( دلاخ انثدح ) هلق . « ىقثلا » ةعركةياور ىف سيلو انثدح ىليصالا ةياود فو < ان ريخأ ةعررك
 . اديكأت تركذ « ةدئاز ةيناثلا « لاق » ( اوركذ لاق « سانلا ثك امل لك ) هلو . انربخأ امسريغلو « ىليصألاو
 ىأ ( ارا اوروي نأ) هل . لعلا نم هلوأ حتفب ةميرك ةياور فو « مالعإلا نم هلوأ مضب ( اوعي نأ ) هلق
 «اران اوروني نأو لسم ةياور ىف عقوو . هتجرخأ اذإ هتيروأو : هران تجرخ اذإ دنرلا ىرو لاقت « اهودقوب

 . ىراصنلا راعش نم وهو توص ابنه جرخيف اهنم رغصأ ةبشخ برضن' ةبشخ سوقانلاو ٠ اهرون اوربظي ىأ
 ال هيلع ةجح هلبق ىذلا ثيدحلاو « ةالصلا تماق دق » هلوق دارفاب لاق نم هب جتحا ( ةماقإلا رتوي نأو ) هلق
 حيحصلا ثيدحلا معمو کم لهآ لمعب ضروع ةنيدملا لهأ لمعب جتحا نأف ؛ هانمدق

 » ٌةالصلا تّماق دق م لوف الإ خاو ةماقإلا تبا ۳

 مآ » لاق سنا نم بال ىلأ نم لاش اد ريدا ربإ نب ”ليعامإ اح هللا دبع نب لع او +



 ناذآلا باتك ۔ 84 ٠
 ج ا ا

 ةماقإلا الإ : لاقف بوبأل ترك ذف : ليعامسإ لاق « ةماقإلا روب نأو َناذألا حفشب نأ لالب

 هلوق ىلإ هنع لدعف ةمجرتلا ىف ثيدحلا ظفل ىراخبلا فلاخ : رينملا نب نيزلا لاق ( ةدحاو ةماقإلا باب ) هلق

 مل امنو : تلق . هيف كارتشا ال ام ىلا كارتشالا هيف ظفل نع لدعف ةرملا ف رصحنم ريغ رتولا ظفل نآل « ةدحاو »

 ىف هيلا تربشأ ىذلا رمع نبا ثيدح ىف نابح نبا دنع وهو ٠ كلذ ىف دراولا ريخلا ظفلل ةاعارم ةدحاو ةدحاو لقي

 هرمأو ةروذحم یال ثيدح ىف هنسحو ىطقرادلا ىورو « ةدحاو ةماقالاو ىنثم ناذآلا » هظفل و ىذاملا بايلا

 هضرتعاو ليق « مدقت أك بوبأ نع رمعم ظفل وه ( ةالصلا تما دق هلوق الإ ) هلق . «ةدحاو ةدحاو يقي نأ

 فنصللا نأ باوجلاو « ةيلع نبا ثيدح داري نم ىلوأ بايلا اذه ىف ةيطع نب كام ثيدح دارب] نأب ليعامسالا

 جت مل اعوطقم هدنع ناكولو , هب جاجتجالا ماقم ىف هدروأ هنال بوبأ ىلع فوقوم هنأ موتي نم موت عفر دق

 روك ذملا ميهاربإ نبا وه (ليعامسا لاق) هلق ٠ نويرصب هلك د انسإلاو « مدقت اک ءاذ+ا وه ( داع انثدح ) هلق . هب

 ‹ لوعفملا فذحم ثك الل اذك ( تركذف ) هلو ٠ العم وه سيلو « ةيلع ناب فورعملا وهو دانسالا لوأ يف

 . ناذآلا لثم ىنثم ةماقإلا نأ معز نم ىلع ةجح ثيدحلا اذهو « دلاخ ثيدح ىأ « هتركذف » ليصالاو ىنيسثكلاو

 هاور ىذلا ىتعي ؛ ةروذحم نأ ثيدحي خسن مث الوأ ناكةمافإلا دارفإ نأو ٠ خسفلا ىوعدب ةيفنحلا ضعب باجأو

 ثيدح قرط ضعب ىف نأب ضروعو . اخان نوكيف سنأ ثيدح نع رخأتم وهو « ةماقإلا ةينثت هيفو ننسلا باحصأ
 بأ ثيدح خسنلا ىعدا نم ىلع دحأ ركنأ دقو < هب لوقلا مومزاي ناكف عيجرتلاو عيبرتلا ةنسحلا ةروذحم ىبأ

 ب نذأف ظرقلا دعس هللعو ةماقإلا دارفإ ىلع الالب رقأو ةنيدملا ىلا حتفلا دعب عجر ب ىنلا نأب جتحاو ةروذجم

 نم كلذ نأ ىلإ ريرج نباو دوادو قحإو دمحأ بهذ : ريسلا دبع نبا لاقو « مكاحلاو ىنطقرادلا هاور اک هدعب

 وأ ةماقإلا ىنث وأ عجرب م وأ دهشفلا ف عجر وأ « هانث وأ «ناذآلا ىف لوألا ريبكتلا عبر ناف «حابملا فالتخالا

 الإو ةماقإلا ىنث هيف عجرو ناذآلا عبر نإ ةيزحب نبا نعو . زئاج عيجلاف « ةالصلا تماق دق » الإ وأ اهلك اهدرفأ

 ةماقإلا دارفإو ناذآلا ةي ىف ةكح لا ليق : ( ةبئاف ) : لعأ هللاو هلبق دحأ ليصفتلا اذهب لقي مل ليقو « اهدرفأ

 نأ بحتسا مث نمو ٠ نيرضاحلل الاف ةماقإلا فالخ < مهيلا لصوأ نوكيل رركيف نييئاغلا مالعإل ناذالا نأ

 ناذألا نوكي نأو « ةماقإلا ىف هنم عفرأ ناذآلا ف توصلا نوكي نأو « ةماقإلا فالخم لاع ناكم ىف ناذآلا نوكي

 ؛ رهاظ هببجوت : تلق . تاذلاب ةماقإلا نم ةدوصقتملا اهنآل «ةالصلا تماق دق , رركو « ةعرسم ةماقإلاو الترم

 هيفف « ةعامجا ةالص سانلا نم اريثك توفي نال راصو كلذ داع سالا هبتشال امهني ىوس ول : ىباطخلا لوق امأو

 « ريبكتلا ةينثت ىلع مالكلا مدقت دقو « مدقت اك عامسالا كرتشتل لاع ن٠٣ ىلع نوكي نأ بحتسي ناذالا نال « رظن

 لعأ هللاو . ناذآلا ظافلأ مظعأ هلال دهشتلاب ستخا امو ٠ مدقت ام عيجرتلا ةكح ذخؤتو

 نأ يضف ساب - ٤

 لوسر نأ ةريره ىبأ نع جرعألا نع دال یا نع كلام انتربخأ لاق فسوب ب هللا دبع اشو =

 اذإ يتح « لبقأ ءال يضف اذاف ؛ َنذأللا بال يح طارش هلو ٌناطيشلا ردأ ةالضلا َيِدوُ اذإ » لاق ا



 م هذي فندجلا

 اذك رك ذا ءاذك رک ذا : لوقي وسو ورا نيب ”رطخم ىتح لبفأ بيوثثلا "ضف اذإ ىتح « رد ةالصلاب بت

 « لص ك ىردب ال ”لجرلا "لظب تح -*ك ذه نکی ما
 [ ۴۲۲۸۰ ‹ ۱۲۴۲ ٤ ۱۲۴۱ < ۱۴۲۲ : قمئارطأ ٠5م ثيدحلا]

 : رهنملا نب نزلا لاقو « بابلا ثيدح ىف هدورول « نيذأتلا د ظفل فنصلا ىعار ( نيذأتلا لضف باب ) هلق

 ٠ لاق اذك , كلذ نودب لقمت ناذألا ةقيقحو « ةئيهو لمفو لوق نم نذؤملا نع ردصي ام عينج لوانني نيذأتلا
 ال تح ه ملسمل ةياود ىفو « نيذأتلا عمسي ال ىتح' ١ ثيدملا ىف هلوقل ناذألا ىنخمإ قلطأ:انه نيذأتلا نأ رهاظلاو

 اذإ ) هلق . ردصملا ف لصألا وه كلذ نأ عم « ةئيه ىلع الو لعف ىلع لدي ال غامسلاب دييقتلاف « هتوص عمسي

 . دحاو ىتعم ىلع الح نكمب و 0 اضيأ لسم ةياور ىو « ةالصلاب » كلام نع ةبيتق نع قاسنلاو .( ةالصلا ىدون

 « طارض هلو » ىليصالا ةباور ىفو « ريمضلاب طابترالا لوصحل واو نودي الاح تعقو ةيمسا ةلمج (طارض هل ( هلق

 جورخ هنم حصي ذغتم مسج هلال هرهاظ ىلع هلح نكمب : ضايع لاق ‹ ناخلا هدب ىف رخآ هجو نم فنضبلل یهو

 هرسف دقف لوألا مومضم تالمبمب « صاصح هل » لمل ةياور هيوقيو « هرافن ةدش نع ةرابع اهنأ لمتحيو « حيرلا

 عمسلا الع ىذلا توصلاب ناذآلا عامس نع هسفن ناطيشلا لغش هبش : ىيطلا لاق ‹ ردعلا ةدشب هريغو ىدمصألا

 مالك لدي هيلعو , سيلب] ناطيسلاب دارملا نأ رهاظلا ( هيبنت ) . هل احيبقت اطارض ةامس م < هريغ عامس نع هعنم و

 انه دارملا نكل « سنإلاو نجلا نم درمتم لك وهو ناطيششلا سنج دارملا نأ لمتحيو « قايس اک حارشلا نم يشك
 ىذلا توصلا عاب لغتشيل امإ كلذ جارخ] دمعتي هنأ هرهاظ ( نيذأتلا عمسي ال ىتح ) هلق . ةصاخ نجلا ناطنش

 دنع هل لصحي لب كلذ دمعتي ال نأ لمتحو « ءاهفسلا هلعفي اي افافختسا كلذ عنصي وأ « نذؤملا عامس نع هجرخم

 نم ةالصلا بساني ام لسباقيل كلذ دمعتي نأ لمتحمو « اببدسب توصلا كلذ.هل ثدصح فوخ ةدش ناذألا عام

 ىلإ ضہب هنأ ىف رهاظ « عمسي ال ىح » هلوق نال ناذالاب توصلا عفر بابحتسا ىلع هب لدتساو « ثدحلاب ةرابطلا

 «ءاحورلا ناكم نوكي ىتح د لاف رباج ثيدح نم مسمل ةياور ىف ةياغلا نايب عقو دقو « توصلل هعامس امف تني ةباغ

 نع ةبيتق ةءاور هذه ١ اليم نينالثو ةّس ءاحورلاو ةنيدملا نيب نأ راج نع هيوار نايفس ىنأ نع شعلا ىكحو

 « ءاحورلاب نوكي ىتح » هدنسم ىف قحا ظفلو < هظفل قسي ملو ريرج نع قحس] نع هجرخأو « لسم دنع ريرج

 عفر لضف » ىف ديعس یبا ثيدح یتأیسو < ةبيتق ةباور دمتمملاو « ربخلا ىف هجردأف « ةنيدملا نم اليم نوثالث ىهو

 ىلع هلوأ حتفب یورو « ءابتنالا وأ غارفلا ءاضقلاب دارملاو . هلوأ مب ( ىضق ) هل . هدعب < ناذآلاب توصلا

 كاردإ ىف طرش نمل افالخ « لصف ةماقالاو ناذألا نيب ناكهنأ ىلع هب لدتساو « ىداثملا دارملاو « لعافلا فذح

 ةرودكملا واولا ديدشتو ةثلثملا مضب ( بوث اذا ) هلق . تقولا لوأ ىلع ريبكتلا لوأ قبطني نأهحقولا لوأ ةليضف

 دارملا : رويا لاق « هريغ مالعإل غارفلا دنع هبوثب راشأ اذإ بوث نم لسبقو < عجر اذإ باث نم وه لق

 ةالهلاب بوث : ىطرقلا لاق « مريغو قهيبلاو ىباطخلاو هحيمص ىف ةناوع وبأ مزج كلذ و « ةمافإلا انه بب وثتلاب

 ىف لسم ةباور هيلع لديو « بوثم وهف اءوص ددر نم لكو « ناذألا هبشي ام ىلإ عجر هنأ هلصأو , تميقأ اذإ

 نذؤملا لوق بيوثتلاب دارملا نأ نييفوكلا ضعب معزو « بهذ ةماقإلا عم اذاف : ةريره يأ نع اص ىبأ ةءاور



 ناذآلا باتتك ۸٦ ٠

 فسوب ىبأ نع رذنملا نبا كلذ ىكحو « ةالصلا حداق دق . حالفلا ىلع ىح « ةالصلا لع ىح ه ةماقإلاو ناذالا نيب

 اذبف « ةمانإلاو ناذالا نيب بيوثتلا هرك هنأ رم نبا نع دواد ىنأ ناس ىف نکل « هب درفت هلأ معزو ةفينح ىنأ نع

 بيوثتلا ةماعلا فرعي ال : ىناطخلا لاقو ‹ صاخلا لوقلا هب درفت ىذلا نوكي نأ لمتحيو . ةلدجا ىف املس هل نأ ىلع لدي

 (لبقأ) هلۆق :٠ لعأ هتلاو . ةماقالا كثيدحلا اذه ىف هب دارملا نكل « مونلا نم ريخ ةالصلا , ناذالا ىف نذؤملا لوق الا

 اذك : ضايع لاق « ءاطلا عضب (رطخم ىتح لبقأ) هل . « سوسوف د ةريره ىنأ نع حلاص ىبأ ةياور ىف ملم داز

 ريعبلا رطخ نم هلصأو « سوسوي هانعمو ؛ هجولا وهو « رسكلاب نينقتملا نع هانطبضو « ةاورلا كأ نم هانعمس
 فغضو <« هلغشيف هبلق نيبو هنیب رميف هنم وندي ىأ رورملا نف مضلاب امأو « هيذفن هب برضف هکرح اذا هين
 اذكو « هبلق ىأ ( هسفنو ءرملا نيب ) هلق . .ىش لك ىف رسكلاب رطخم وه : لاقو اقلطم مضلا ةرداون ىف ىرجحلا

 ىلع هلابقا نم هديرب ام نيبو ءرملا نيب لوح هنأ ىنعملا : ىجابلا لاق « قلخلا دب ىف رخآ هجو نم فنصلل وه

 2 اذك ركذاو ١ فطعلا واوب ةعركةياور ىف عقو ( اذكر كذا اذك ركذا : لوقي ) هلو . اهبيف هصالخاو هتالص

 هانمو هانهف د جرغالا نع هير دبع ةياور نم ملسم داز « اذكو اذك ركذا » وبسلا ةالص ىف فصل و « مو

 ةالصلا ىف هلوخد لبق هركذ ىلع نكي مل ءىثل ىأ ( ركذي نكي مل امل ) لو . « رکذی نکی مل ام هتاجاح نم هر ذو

 مل مث الام نفد هنأ هيلا اكش ىذلل ةفينح وبأ طبنتسا مث نمو « « لبق نم ركذي نكي م امل د ملسمل ةباود ىو

 : ليق . لام لا ىف لالا ناکم ركذف « لعفف « ايندلا ىمأ نم یشب هسفن ثدح ال نأ صرح و ىلصي نأ هناكمل دتبم

 هركذيف كلذ نم معال هنأ رهظب ىذلاو « هدوجو ققحتل رثكأ ملعي امل ليمي هنال ملعي ال ام نود ملعي اب هصخ
 ايندلا رومأ ىف نوكي نأ نم معأ اذهو « هيف ةركسفلا ىف هعقويل هل قبس نكي مل ام و هب هلاب لغتشيل لع هب هل قبس امب

 هضرغ نآل « كلذ دعبي ال ؟ اهولتي ىتلا تاب ألا ىناعم ىف ركفتلا كلذ لمشي له نكل « لملاكنيدلا رومأ ىف وأ

 ىنعمو « ةحوتفملا ةلاشملا ءاظلاب روبمجلل اذك ( لجرلا لظي ىتح ) هلق . ناك هجو ىأب هصالغإو هعوشخ صقن

 رسكب « لضي » ليصالا دنع عقوو « قبي وأ ريصي ىنعم انه اهنكل ًاراهن ربخلاب هنع خلا فاصتا لصالا ىف لظي

 بر لضي ال رل ىلاعت هلوق هنمو ءىطخ ىأ اهحتفب وأ ( امهادحإ لضت نأ إل ىلاعت هلوق هنمو « ىسني ىأ ةطقاسلا

 ةيفان ىهو نا ةزمه رصكب « ىردي نأ د وسلا ةالص یف ةباور فو ( ىرد ال ( هلو . لوألا دوهملاو ) یس الو

 تسيل : ىطرقلا لاقو « ةعامج هيلع هبقعت امب هبجوو ةزمهلا حتف أطوملا ىف رثك الا نع لا دبع نبا یکحو ء ال ىنعمب

 . طاةساب نأ لض لوعفمو ردصملا ليوأتب لعفلا عم نأ نوكتف ةطقاسلا داضلا ةياور عم الا هىثل حتفلا ةياور

 ال ىتح » ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم قلخلا ءدب ىف فنصبالو ( ىلص مك ) هلو . هتبارد نع لضي ىأ رجلا فرح

 ةمكحلا ىف ءاملعلا فاتخا دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ وهسلا باوبأ ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « اعبرأ مأ لص اثالثأ ىردي

 نذؤيلل دهشي ال ىح بره ليقف « ةالصلا ىف ركذلاو نآرقلا عامس نود ةمافإلاو ناذألا عام دنع ناطيشلا بوره ىف

 ىلإ راشأ ىراخبلا لعلو « دعب ىتأي اک هل دبش الإ سنإ الو نج نذؤملا ترص ىدم عمسي ال هناف « ةمايقلا موي

 < صاغ هب دارملاو ماع ظفللا نأ للعلا لهأ ضعب نع ضايع لقت و . ثيدحلا اذه بقع روكذملا ثيدحلا هدارءاب كلذ

 امأف نينمؤملاب صاخ كلذ نإ ليقو . دعب ىذلا بابلا ىف هيف لوقلا قيس اک ةداهشلا هنم حصت نم دهشي ىذلا نأو

 ماقم وهو لوألا ريرقت ىف رينملا نب نيزلا غلاب « هفالخ راثألا نم ءاج امل هدرو < ةداش مهل ليقتالف رافكلا



 سنج نم هعوجر راصف « هتالص ىلصملا ىلع دسفيل اسوسوم عجرب مث ناذالا عامس نع اروفن برج. ليقو « لاتحا ش
 ىصعو هابأ ىذلا دوجسلا ىلع ةلمتشملا ةالصلا ىلإ ءاعد ناذالا نال ليقو . فافختسالا امهنب عماجلاو ٠ هرارف
 دنع بره هنأب بيجأو « هغارف دنع الإ دعي مل هلجال هبره ناک واف , دوجملا لبق دوعي هناب ضرتعاو ٠ هبيسب

 بره ام'] ليقو  هابأ ىذلا هدوم ىلصملا ىلع دسفيل عجري مث ارمآ فلاخم مل هنأب هسفن طلاغيل كاذب .ءاعدلا امس .
 هدعبو ناذالا لبق لصاح كلذ ىلع قافتالا نأب ضزتعاو « ةعبرشلا ةماقإو قملا ةداهشب نالعالا ىلع عيمجا قافتال
 نم هريغ هيف هكراشي ال ناذالاب صتخلا نالعإلا ناف قافتالا نم صخأ نالعإلا نأب بيجأو « ىلصي نم عيمج نم
 ىف دمقأ ىأ « كنم اتوص ىدنأ هناف لالب ىلع هقلأ » ديز نب هللا دبعل لاق اذهلو ءالثم ةرالتلاو ريبكتلاب زبجلا
 ءاهلإ نم هدوصقم ناطيشلا ىلع تزفيو عملا رثكيف نيذأتلا دمأ لوطبو توصلا معيل عامسإلاو ةلاطإلاو دملا
 مدر نأ نع سأيي دقو « ذشنيح رفيف اهلليضف تقو وأ اهتقو نع اهجارخ] وأ ةعامج ىف ةالصلا ةماقإ نع ىدألا
 جاعزنا دتشي ةبيه ناذالا ىلع : ىزوجلا نبا لاقو . ةسوسولاو ىذالا نم هيلع عبط امل عجري مث هب اونلعأ امع
 امف رضحت سفنلا ناف ةالصلا فالخم < هب قطنلا دنع ةلفغ الو ءاير ناذالا ىف عقب داكي ال هنال ؛ ابدسب ناطيشلا
 هنع نم هتماقإو هناذأ ىف نذؤملا نأ ىلع ليلدلا » ةناوع وبأ هيلع مجرت دقو . ةبوسولا باوبأ ناطيشلا اهل حتفيف
 لضفأ نم ىه ظافلاب لامعالا لضفأ ىه ىلا ةالصلاب مالعإ ناذالا نال ليقو « هنم ناطيشلا دعابتل ءايرلاو ةسوسولا
 نم ريثك نم عقب املف ةالصلا امأو . ابعامس نم رفيف « رمالا قفو ىلع عقت لب اهنم صقني الو امف دازب ال ركذلا
 ناكاذإ هبرقي مل اهيف هب رمأ ام عيمحجي ىفو ىلصملا نأ ردق ولف « طرفملا نم ثيبخلا نكمتيف طيرفتلا نم اهيف سانلا
 هتكري هللا عفن ةرمج ىبأ نبا هيلا راشأ « ردنأ نوكي هناف هلثم وه نم هيلا مضنا اذإ اذكو ٠ ردان وهو هدحو

 « ىنعملا اذه نم نذؤملا ندي نأ دعب دجسملا نم ءرملا جورخ نع رجزلا نوكي نأ هبشي لاطب نبا لاق : (ةدئف)
 نم فلسلا ضعب مهف ( لوالا ) : (نابيبنت ) . لعأ هللاو ناذالا عام دنع رفي ىنلا ناطيشلاب اهيشتم نوكي التل
 ‹ كلذ ريغو تقولا ىف هعوقو نم ناذالا طارش هيف دجوت مل نإو ناذالا ةروصب ناينإلا ثيدحلا اذه ىف ناذالا
 اذ لدتساو « ةالضلاب دانف اتوص تمم اذإ » لاق هنأ هببأ نع ملاص ىبأ نب ليهس ةياور نم سم حبس قف
 فئصملا ركذ ةريثك ثيداحأ ناذآلا لضف ىف تدرو ( ىناثلا) . هوحن لسآ نب دیز نع كلام یورو «ثيدحلا
 هريغ فالخم « ناذالا ريغب لاني ال الضف نمضت رخلا اذه نال « انه اذه ىلع رصتقاو « ىرخأ عضاوم ىف اهضعإ
 لعأ هللاو . تادابعلا نم ى رخأ عاونأب كردي ايف روك ملا باوثلا ناف رابخالا نم

 ءادثلاب توصلا مفر بييساب - م

 انأتعاف ًالإو « اسم اناذأ ْنْذَأ : زيزعلا دبع نب رع لاقو
 ىبأ نب نحرا دبع نيولا دبع نب نجرلا دبع نع لام انربخأ لاق ٌقسوب "نب هللا دبع اشو - 5

 « ةبدابلاو منا رت كلارأ ىنإ » هل لاق ئردلتا د يس اب نأ هريخأ هنأ هيبأ نع ىنزاما مث ىراصنألا ةعصمص 1 همك $ 6. 5 £ ا a 34 د م
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 .نذؤلا تاوص ىذم مسي ال هناق « ءادنلاب كتوص مفراف ةالصلاب تن ذأف  كتيداب وأ - كمنغ ىف تنك اذاف



AA 
 ناذآلا باتك ,

 ب ها لوسر ني هك : ديمس وبأ لاق . « ةمايقلا موي هل دهش الإ ءىش الو ”رنإ الو ج

 [ 7644, 595 : یف هافرط 5.9 ثيدحلا]

لا ةفص نم هنال توصلا عفر كح ىلع صني مل : رينملا نب نيولا لاق ( ءادنلاب توصلا عفر باب ) هلق
 « ناذأ

 « ناذالاب توصلا عفر ىلع باوثلا باب , ىئاسنلا هيلع مجرت دقو ‹ مدقت اک كح ىلع ناذالا لصأ ىف صني مل وهو

ف نذآ انذؤم نأ نيسح ىبأ نب ديعس نع رمع قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هلصو ( ذبزعلا دبع نب رع لاقو ) هل
 بر

 عقو كلذ نال ظرقلا دعس ىب نم هنظأو نذؤملا اذه مسا ىلع فقأ لو « هركذف . . زيزعلا دبع نب سع هل لاقف هناذأ ىف

 هنأ ال « عوشملا نع جورخلا بيرطتلا نم هيلع فا هنأ رهاظلاو « ةئيدملا ىلع اريمأ زيزعلا دبع نب رمع ناك ثيح

 ىطقرادلا هجرخأ اوفس سابع نبا ثيدح نم اذه وحن ىور دقو . توصلا عفر نع هاهن
 يح ىنأ نب قمعإ هيفو

ورلا لت ال : نابح نبا لاقو « ىدع نباو ىطقرادلا دنع فيم وهو ىمكلا
 . تاقثلا ىف ءركذف لفغم « هنع ةبا

 نم رخ نبأ هجرخأ « ديعس ىبأ دنع همأ تناكو ديعس ىبأ رجح ىف ايي ناكو  ةنیبع نبا داذ ( هيبأ نع ) هلق

كلام لوق حيحصلاو هللا دبع نب نمحرلا دبع نع : لاقف ةئيبع نبا هبلق نكل « هقيرط
 . نوشجاملا زيزعلا دبع هقفاوو 

لو كلذ دجت ل نکل ؛ هتياور جرخأ ىراخبلا نأ فارطالا ىف دومسم وبأ معزو
 . رك اسع نبا هلق فلخ اهركذ ا

 ىف ةعصمص وبأ تام « راجنلا نب نزام نب منغ نب ورع نب لوذبم نب فوع نب ديز نب ورع ةعصعص ىبأ مساو
 نب نمحر لا دبع نب هللا دبع نب سبق قيرط نم ةءاحصلا ف نيهاش نبا ىور « ىنا نحرلا دبع هنباو « ةيلهاجلا

دج نأ هقايس ینو كب ىنلا نم هعمس ائيدح هدمج نع هيبأ نع ةعصمص ىأ
 باصصأ نال رظن هييفو < ايردب ناكه

 هللا دبعل ىأ ( هل لاق ىردخلا ديعس ا: نأ ) هلق . ةعصمص ىبأ ن سيق هاخأ اوركذ ام إو مهيف هوركذي مل یزاغملا

 ىف وهو « ىعرملاب ابحالصإ ىلإ جاتح اببع نال منغلا لجال ىأ ( ةيدابلاو منغلا بحت ) هلق . نحرلا دبع نا

 «وأ »ن  نآ لمتع ( كتيداب وأ كمنغ ىف) هلق . اهيف ةرامع ال ىتلا ءارحصلا ىهو ةيدابلا ف نوكي بلاغلا

 ثيح ةيدابلا ف نوكي دق هنالو < ةيدابلا ىف نوكنت ال دق منغلا نال عيونتلل نوكت نأ لمتحيو « ىوارلا نم اكش

اب , قلخلا ءدب ف فتصل و « ةالصلا لجال ىأ ( ةالصلل تنذاف ) هلق . مغال
 هلق ٠ اقوي تملعأ ىأ « ةالصل

عفرلاب رمالا ىلع هراصتقال مدنع اررقم ناكةالصلا دارأ نم ناذأ ناب راعشإ هيف ( عفراف )
 ‹ نيذأتلا لصأ نود 

 قح ناذالا نأ ىلع ءانب ةيعفاشاا دنع حجارلا وهو ءدرفنملا ناذأ بابحتسا ىلا رئاصلا لوقلل ىفارلا هب لدتساو

دتسال ناذال) نأ ىلع هاني بحتسي' ال ليقو ‹ تقولا
ال وأ ةعامج وجرب نم نيب لصف نم مهنمو ؛ ةالصلل ةعاجلا ءاع

. 

 توما ةاغ : ىواضيبلا لاق « هتوص ةياغ ىأ ( نذؤملا توص ىدم عمسب ال ) و . ناذآلاب ىأ ( ءادنلاب ) لو

 ىدابم عمسو هنم اند نم هل دبشي ناللف هتوص ىبتنم هيلا لصوو هنع دعب نم هل دېش اذاف « هئادتبا نم نخأ نوکت

 « صاخلا دعب ماعلا نم وهف « تاداجملاو تاناويحلا لمشب هرهاظ ( ءىشالو سن]الو نج ) هلق . ىلوأ هتوص

الو ««سنآ الو نجالو رجح الو ردم الو رجش هتوص عمسب الو ةعزخ نبا ةياوروف ام هديؤيو
 قاسنلاو دواد ب

ص ىدم هل رفغي نذؤملا ١ ظفلب ةرب ره ىبأ نع ىح ىبأ قيرط نم
 هوګو سب ايو بطر لک هل دهشي و < هو

 الو ٠ بابلا ثيدحح ىف هلوق نم دارملا نيبت ثيداحألا هذهف , نكسلا نبا هححصو ءارلا ثيدح نم هريغو ئاسن

 « .یش الو » هلوق : ىطرقلا لاق « هرهاظ هيضتقي ام ريغ ىلع هليوأت ىف اهلع علطي مل نم ضعب ملكت دقو « ۔یش



 ۸۹ 4٠١ - ۲ء4 كيدحلا

 ام لك دارملا : هريغ لاتو ‹ راصبألا نع نوفختسي مهنال نج لوق ىف اولخد مهنأب بقعلو , كاللا هب دارملا

 الو القع عنتم ريغ كلذو < هرهاظ ىلع هلم نم مہنمو . تادامجا نود لقعي ال ام ىتح ناويحلا نم نذؤملا عمسي

 ناسل نع ةياكح كلذ لمف ٠ ىح نم الإ نوكي ال حييستلاو ةدابشلاو عاملا نأ ةداعلا ىف ررقت « ةزيزب نبا لاق . امرش
 ايف قلغ هللا نأ القع عنتمم ريغو ؟ هرهاظ ىلع وه وأ « اراب لالي املاح ناسلب'ةقطان تادوجوملا نال لاحلا

 نا د هيف ىذلا ثيدحلا ىف ىن“أيسو « اضءب ىضعب لك أ , رانلا لوق ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو . مالكلاو ةايحلا

 > ىلع مب ناک ارجح فرعال ىلإ م اعوف م ةرمس نب راج ثيدح نم سم ىفو « ثرحلا تقلخ اما تلاق ة 0

 حسي الإ ءىش نم نإو إل ىلاعت هلوق ريظأ ءءىث الو , انه هلوق نإ : كلملا دبع ىنأ نع نينلا نبا لقنو . ها

 « فالتخالا لقثو لاتحالا ىف ءاوس امهناف بقعتلا اذه هجو تفرع امو « اهيف فلتتم ةيألا نأب هبقعتو ( هدم
 وأ ةقيقحلا ىلع وه له ءايشالا ضعب حيبست ىف فلتخا ام]و « اهمومع ىلع اهنوكىف فلتخي ل ةيآلا نإ لوقي نأ الإ
 ماكحأ نأ ةداهشلاو بيغلا ملاع دنع عقت اهنأ عم ةداهشلا هذه ىف رسلا : ( ةدئاق ) . ملعأ هللاو . ثيدحلا فالخم زاجلا

 لاقو . رينملا نب نيزلا هلاق « ةداهشلاو باوجلاو ىرصدلا هبجوت نم ايندا ف قلخلا ماكحأ تعن له ترج ةرخألا

 ةدابشلاب حضفي هللا نأ اكو ‹ ةجردلا ولعو لضفلاب ةمايقلا موي هل دوهشملا راهتشا ةدابشلا هذه نم دارملا : شب روتلا

 لاق ) هلق . حضاو امههجوتو ؛ هل دهشي الإ ىنممشكلل ( هل دېش الا ) هلق . نيرخآ ةداهشلاب مرکی كلذكف اموق
 ىمفارلا دروأ دقو : تاق . حلا عمدي ال هنإ هلوق وهو ريخالا مالكلا اذه ىأ : ىلامركلا لاق ( هتعمس ديعس وبأ

 ىلا هقيسو «هرخآ ىلا هقاسو « منذلا بحت لجر كنا ديعس یال لاق لِي ىلا نا د ظفلب حرشلا ىف ثيدحلا اذه

 مهنع ةعفرلا نبا باجأو « ىورثلا هبقعآو « مثديغو رصتخلا حراش دواد ناو نيسح ىضاقلاو هماماو ىلإ زغلا كلذ

 دقو . هدعب ىنخي الو . ها ركذ ام لك ىلع دئاع « هِي هللا لوسر نم هتعمس » ديعس ىفأ لوق نأ اوميف مهنأب

 قاف « ءادنلاب كتوص عسفراف ىداوبلا ف تك اذا : ديعس وبأ لاق ١ هظفلو ةئيبع نبا ةباور نم ةميزخ نبا هاور

 : لاق مب ىنلا نا » ظفاب كلام نع اضيأ ناطقلا حي هاورو ؛ هركذف « عمسي ال : لوةب لي هللا لوسر تعمس

 ثيدحلا ىفو . لعأ هللاو . فوقوم ةيدابلاو منذلا ركذ نأ رهاظلاف . هرك ذف « عمسي ال هناف « كت وص عفراف تنذأ اذإ

 ايس الو ةيدابلاو منعلا بح نأ هيفو « هب ىذأتي وأ هدهحي ملام هل دهشي نم شکیل ناذالاب توصلا عفر بابحتسا

 طرشب بابسالا ىن مهتكراشمو بارعالا ةنبك اسمو ىدآلا زاوج هيفو « حلاصلا فلسلا لمع نم ةئتفلا لوزن دنع

 ىلصي نم روضح جرب مل ولو رفق ىف ناك ولو هيلا بودنم ذفلا ناذأ نأ هيفو . ءافجلا ةبلغ نمأو للعلا نم ظح
 ميغ نم هعم نم داهشتسا هتفي لف نيلصملا ءاعد هتاف نإ هنا « هعم

 ءامدلا نم ناذألاب نقع ام صا - ٦

 ا دلا نأ ثالام نب سنأ نع ديم نع رفمج نب ”ليعام| انثدح لاق دیم ب يتق اشم - ٠

 افا ناذأ حست مل نإو ؛ مهنع فك ذأ مم ناف « و ی ىتح انب وزغب نكي مل اموف انب ازغ اذإ ناك

 , ةحلط ىبأ فا ”تبكيَو بكر اذا مسي لو حبصأ ف اليل مهملإ انيهنناف « َريمَح ىلإ 3 ر لاق . مهملع

 ىرابلا حف هج ۲ جال م
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 دمحم اولاق هب ”ئبلا ًوأر اسلف . مهجاسمو مهلئ اكن انيلإ اوج رغ : لاق . لم والا مدق رتل ىد نإ

 ر "تبر خ . هيك هللا ابك اا : لاق لسو یلص هللا ”لوسر مآ املف لاق . سيفا دخ « هلا

 « نرذنلا ”حابص ءاسق موق ةحاسب ان

 ءافيقسأ البق نيتللاو ةمجرتلا هذه. ىراخبلا دصق : رينملا نب نيزلا لاق ( ءامدلا نم ناذألاب نقح ام باب )هلق

 هل ةدابشلا عاديال درفنملا ناذأ لضف امف ةناثلاو « ةالصال عاتجالا دصقل نيذأتلا لضف ابف ىلوالاف « ناذآلا تارمث

 عرش مل دئاوفلا هذه نم ةدئاف ناذآلا نع تفتنا اذاو : لاق . ناذآلا دوجو دنع ءامدلا نقح ايف ةثلاثلاو « كلذ

 لالدتسالا هجوو . اصخلم همالك . ه١ . ىدانملا عمس اذإ لوقي ام ةمجرتب هبقع اذهلو « هعامس دنع هتياكح ىف الإ

 هقايسو دانسإلا اذهب كانه :فئصملا هدروأ دقو . دابجلا تاقلعتم نم نتملا قابو « رهاظ بابلا ثيدح نم ةمجرتلل

 هقايسو ناذآلاب قلعتملا هفرط سم ىور دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ كانه هدئاوف ىلع مالكلا قأيسو « انهامم مآ
 ناكو « رجفلا علط اذإ ريغب قلب هللا لوسر ناك» لاق سنأ نع تباث نع ةلس نب دامس قي رط نم هجرخأ < حضوأ

 زوج ال هنأو « مالسإلا راعش ناذآلا نأ هيف : ىباطخلا لاق .. راغأ الإو كسمأ اناذأ حمس ناف « ناذألا عمتسي

 وهو « مدقت اك ءالملا لاؤقأ دحأ اذهو . ه ٠ هيلع ممل اتق ناطللا ناك هكرت ىلع اوممتجا دلب لهأ نأ ولو « ةكرت

 ىف دوشنلاب قطن نم انباحصأ لوق ناو « انالخ هيف لعأ ال : لاقف ريدا دبع نبا برغأو . بهذملا ىف هجوألا دحأ

 ' ىف تثدح دوبيلا نم ةفئاط ةيو.بعلا نال « بابلا ثيدح قلطم هيلع درب الف اب وسع ناك اذإ الإ همالساب مح ناذآلا

 هل لاقي لجر ىلا نويوسنم مهو « طقف برعلا ىلا نكل <« لتي هللا لوسر ادم ناب اوفرتعاف ةيمأ ىنب ةلود رخآ
 ةياور ىفف ء هطبض ىف فلتخاو « انبرغي نكي مل» بابلا ثيدح قايس ىف عقو : (هيبنت) . كلذ مهل ثدحأ ىسيع وبأ

 نيضلا ناكساب « دغي ١ ىنيمشكلا ةياور ىفو < نكي هلوق نم لدب هنأ ىلع موزج ةراغالا نم « رغي ١» لمتسملا

 « ديغي » ليصالا ةياور ىفو « وزغلا نم واو اهدعب ىازب « وزي , ةمررك ةياور ىفو « ودغلا نم ةلمهملا لادلابو

 ةياورا دشن لسم ةياورو « ءارغإلا نه نيفلا ناكسإو هلوأ مضب مريغ ةياور قو « ءايلا تابئاب نكل لرالاك

 ملعأ هاو . ةراغإلا نم هاور نم

 ىدانلا حمس اذإ لوقي ام باپ - ۷

 دعس ىلأ نع ثلا ديزي نب ءاطع نع باهش نبا نع ثللام انربخأ لاق سوب ن ا دبع اشو - 0

 ١ « نّذؤملا لوفي ام لثم اولوقف ءادنلا مام اذإ » لاق بَين ”لوسر نأ ردم

 یت دح لاق ثراحلا نب ميهاربا نب دمع نع ىح نع ماشو انت دح لاق ةلاضف 3 ا اسم -- ۲

 « هللا لوسر ًادمم "نأ دبشأَو » : هلوق ىلإ لدم لاف ا وب ةيواعم عم هنأ ةحلط "نب ىسيع

 هو 1 ی نع ماشه ان لح لاك رب رح نب بهو اح لاق هبوهار 3 قاحسإ ۰ 00

 ْ [ 8142 373 : ىف هظرط _ ٦۱۲ ثيدحلا ]
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 . . هّمابال | ةوق الو لوح ال : لاف ةالصلا ىلع يح لاق ال » لاق هنأ انناوخإ ضب ىنث دحو ىبحي لاق - ۴

 « لوقي كي کیف ایت اذكسه : لاقو
 نع سنوي نع كرابملا نبا نع ىسلايطلا دواد ىبأ ةياور ظفل اذه ( ىدانملا عمس اذإ لوقي ام باب ) هلق

 ىضتقي هعينص رهاظ مث . ىتأيس اک هيف فالخلا ةوقل كلذ كح مزجلا مدع فنصملا رثآو « بابلا ثيدح ىف .ىرهزلا
 هب أدب ىذلا ديعس ىبأ ثيدح نال « نيتلعبجلا الإ ناذآلا نم لوقي ام لثم لوقي نأ وهو ‹ روما هيلع ام حبجرت
 نبا ةياور ىف ( ديزي نب ءاطع نع ) هلو . ماعلا ىلع مدقم صاخلاو , هصصخم هب هالت ىذلا ةيواعم ثيدحو « ماع

 ىرهزلا لع فلتخا : (ةدئاف) . ةناوع وبأ هجرخأ « هربخأ ديزي نب ءاطع نأ ىرهزلا نع سنويو كلام نع بهو ٠
 ىرهزلا نعقحس] نب نمحرلا دبع هاورف هت ىف حدقي ال فالتخا هنكل « اضيأ كلام ىلعو « ثيدحلا اذه دانسإ ىف
 : ىذمرتلاو دواد وبأو متاح وبأو ملاص نب دمحأ لاقو « هجام_ نباو اسلا هجرخأ ةربره ىلأ نع ديعس نع

 ىف ددسم هجرخأ ديزي نب بئاسلا نع ىرهزلا نع كلام نع ناطقلا ىح هاورو < حصأ هعبات نمو كلام ثيدح
 + هب ليطن ال ركذ ام نوذ رخآ فالتخا هيفو ؛ ىلوآلا ةياورلا باوصلاو أطخ هنا : نطقرادلا لاتو « هنع هدنسم
 هنأ معو تقولا ىف الثم ةرانملا ىلع نذؤملا ىأر ول ىتح عمسي نمي ةياجإلا صاصتخا هرهاظ ( متعمس اذا ) هلو
 ام لثم اولوقف ) هلو . بذهملا حرش ىف ىوونلا هلاق « ةعبانملا هل عرشت ال مم وأ دعبل هناذأ عمسي مل نكل نذؤي
 . «لوقي ام لثم » هلوق دنع ىبتتا ثيدحلا نأو « جردم « نذؤملا» لوق نأ حاضو نبا ىعدا ( نذؤملا لوقي
 بصي ملو « اهتايئا ىلع أطوملاو نيحيحصلا ىف تاياورلا تقفتا دقو ؛ ىوعدلا درج تبثي ال جاردإلا نأب بقعت و

 هبيجم هنأب رعشيل لاق ام لثم لقي ملو « لوقي ام » لاق : ىنامركلا لاق ( لوقي ام ) هلق . اهفذح ىف ةدمعلا بحاص ٠
 لوقي اک لوقي ناك لي هنا » ةبيبح مأ ثيدح نم ىناسنلا هاور ام كلذ ىف حيرصلاو : تلق . امتلك لثم ةملك لك دعب
 « نذؤملا غارف بقع لوقي ام لثم لوقب هنأ ثيدحلا رهاظ : لاقف ىرمعيلا حتفلا وبأ امأو « تكسي ىح نذؤملا
 باطخلا نب رمع ثيدح ىلا ريشي ٠ ةقواسملا دارملا نأ ىلع تلد اهبةع ةسلك لك ةباجإ تنمضت ىلا ثيداحألا نكل
 حرش ىف ىوونلا هلاق « لصفلا لطي مل نإ كرادتلا هل بحتسا غرف ىتسح هب واجب مل ولف ٠ هريغو لسم دنع ىذلا
 « تاملكسلا عيمج ىف هلوق لثم لوقي هنأ لثم هلوق رهاظو « ةالصلاك رذع هل ناك اذإ ايف هولاق دقو . احب بذبملا
 « حالفلا ىلع ىحو ةالصلا ىلع ىح د كلذ نم ىنثتسي هنأ ىلع نالدب ىتآلا ةيواعم ثيدحو اضيأ رمع ثيدح نكل

 نبا لاقو « روبجلا دنع روهشملا وهو ةميزخ نبا هب لدتسا كلذك « هللاب الا ةوق الو لوح ال » امهدب لوقيف
 ضعب نع نيرخأتملا ضعب ىحو « اذكةراتو اذكةرات لوقيف حابلا فالتخالا نم كلذ نوكي نأ لمتحي رذنملا
 عمجم نأ عماسلل بحتسي لاقي ال لف : لاق « امحلامع] بجو انبنيب عمببا نكمأ اذإ ماعلاو صاخلا نأ لوصألا لهأ

 لغ ةدئازلا راكذألا نأب ىنعملا ثيح نم روهشملا نع بيجأو . ةلبانحلا دنع هجو وهو « ةلقوحلاو ةلعيحلا نيب
 « نذؤملا نم لص كلذو « ةالصلا ىلا ءاعدلا اهدوصقف ةلعبجلا امأو « اهباوث ىف نذؤملاو عماسلا كرتشي ةلعبجلا

 هلاثتمال باوثلا بيجملا لصحب : لوقي نأ لئاقلو . ةلقوحلا باوثب .ةلعيحلا باو نم هتوفي امع عماسلا ضوعف
 نمو نذؤملا نم املا ءاعدلا هعمس ىلع رركت اذإ ةالصلا ىلإ مايقلا ىلإ اعارسإو اظاقيتسا دادزب نأ نكميو  يمآلا
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أملا لوق ىف فالخلا كلذ نم برةبو . هسفن
عضوم ىف أس اک « هدح نمل هللا عم « موم

 ىنعم : ىيطلا لاقو . ه

أ اذه :/ لوقي نأ بسانف  الجآ ميعنلاب زوفلاو الدجاع ىدهلا ىلإ كتر رسو كهجوب مه نيدلعبحلا
 ال مظع 

 نبا نع قازرلا دبع لقن ام ةبسانملا هيف تظحول امو . هتوقو لوح هللا ىنقفو اذإ الإ هب مايقلا ینعض عم عيطتسأ

قب الف ةءارقلل مهتاصنإ نذؤلل نوتصني اوناك سانلا نأ تثدح : لاق رج
 ا « هلثم اول الإ اثيش لو

 ىلاو ٠ ىهتنا «هللا ءاش ام د اولاق « حالفلا ىلع ىح » لاق اذإو « هقلب الا ةوق الو لوح ال, اولاق « ةالصلا لع ىح و

 باوج ىف لوقي : لاق ريبج نب ديعس نع یورو « ناثع نع هلثم ةبيش ىبأ نبأ ىورو . ةيفنحلا ضعب راص اذه

 امه لايقو « طقف نيدبشنلا ىف الإ بيحب ال لبق « ىرخأ فالتخالا نم هوجو كلذ ءاروو . انعطأو انعم : ةلعيملا

 صالخالاو ديحوتلا ىلع لدي ام هب ىتأ امہم لیقو ‹ هرخآ ىف ام نود ةلقوحلا كلذ ىلإ فيضي ليقو ٠ ريبكتلاو

ال وأ عيجرتاا ىف بيحب له : الخ اضيأ اوكحو ؛ ىواحطلا رابتخا وهو هافك
 له رخآ نذؤم نذأ اذإ امفو ء

 دحاو لك بيحب : مالسلا دبع نا لاو . انبامصأل ائيش هيف رأ مل : ىوونلا لاق . ال وأ لوالل هتباجإ دعإ هبحي

 ثيدحلا ىفو . ناعورشم امال ءاوس امهناف ةعجلاو حبصلا ف الإ « لضفأ لوألا ةباجإو ٠ ببسلا ددعتل ةباجاب

ال لوقي ام لثم هلوق نآل < ةبج لك نم ةاواسملا ىضتقي ال لثمللا ظفل نأ ىلع ليلد
 بواطملا توصلا عفر هب دصقي 

 كلذ ىف بيجملاو نذؤملا نيب قرفلاو « هتفص ىف ال لوقلا ف تعفو ةلئامملا نال « ثح هيفو ليق اذك« نذؤملا نم

هللا ركذ هدوصقم عماسلاو « توصلا عفر ىلا جاتحاف مالعإلا هدوصقم نذؤملا نأ
 حمال رهجلا وأ رسلاب تكيف 

نبا برغأو . لوقلاب مالا رهاظا ظفلت ريغ نم هرطاخ ىلع هيرب نأ هيفكي ال معن . عفرلا
 ةقيقح : لاقف ريثملا 

 ظافل أب عرشلا هصخو « ةغل مالعإلا هانعم ناذآلا نأب بقعتو . ةثيهو لعفو لوق نم نذؤملا نع ردصي ام عيمج ناذآلا

 290هتالبكم نم نوكي ةئيهوأ لعف وأ لوق نم كلذ ىلع داز امو « ناذآلا دجو تدجو اذاف ةصوصخم تاقوأ ىف ةصوصخم

عمجبا لبقو حبصلا لبق حيبستلا نم ثدحأ ام ناكل قلطأ ام ىلع ناك ولو . اهنود نم ناذألا دجوي و
 لع ةالصلا نمو ة

 رهاب الم ةالصلا ىف نذؤلا ةباجإ ذاوج ىلع هب لدتساو . اعرش الو ةذل ال كلذك سيل و « ناذألا ةلمج نمل ىنا

 ىف الإ بيحب ليقو « الغش ةالصلا ىف نال خرفي ىح ةباجإلا رخؤي ليقو « ةبطاخلا دصقي ال بيجلا نالو « سلا

 ال ةلقوحلاب ةلعيمحلا لدبي, نم : لاقي دق نكل . حمب الف هللا ركذ نم قابلاو نييمدآلل باطخلاك امهنال نيتلعمجلا

مالسلا دبع نبأ قرفو . ديعلا قيقد نبا هلاق هللا ركذ نم اهنال « عنمب
 بيحب الف ةحتافلا أرقي ناكاذإ ام نيب هيواتف ىف 

 ىف دوبشملا و « اثحب هلاق اذهو ‹ فن أتسا ةحتافلا ف باجأ نإ اذه ىلعو ‹ بيجي الإو اهتالاوم بوجو ىلع ءانب

 ةلعيجلاب باجأ نإ نكل < ءالخلاو عاملا لاح ىف اذكو « غرفي ىح اهرخؤي لب ةالصلا ىف ةياجإلا ةهارك بهذملا

 ةباجإ ةيعورشم ىلع هب لدتساو ٠ كلذب ةالصلا داسف مدع ىلع مالا ىف ىفاشلا صنو « مهنم ريثكهقلطأ اذك تلطب

 ناذالا ىف ةلقوحلاب ةلعيجلا لادبا سايقو ءاهمادأو هتلا اهماقأ » لوقبف ةماقإلا ىتلكىفالا : ١ ولاق . ةماقإلا ىف نذؤملا

 مالعا ةماقإلاو « ةالصلا ىلا ةاعد اون وكب نأ عيمجا ىلع رسعيف ماع مالعا ناذالا نأب قرفي دق نكل « انه .ىحب نأ

 هيلع هللا ىلع ىنلا ىلع ةالصلاو ناذألا لبق حيبستلاب توصلا مفر نم سانلا هئدحأ ام نأ باوصلاو : رظن هف أنه )١(

 هعرش افر « هنم سيل ام ناذألا ىف لخدي ال ىح اهرككنإ ىمألا ةالو ىلع بج ةعدب  حراشلا هلا راشأ اك هدمب لسو

 هبفق « تاثدحلا نع ةيافكو ةينغ للا



 ثيدحلا ٩۱۳ ۹۳

 هاکح نذؤملا ةباجا بوجو ىلع هب لدتساو . انضمب مهضعب وعدي نأ رسعي الف روصح امعمسي نم ددعو صاغ

 هجرخأ ثیدحم روہمجلل لدتساو « بهو نباو رهاظلا اأو ةيفنملا لاق هو ٤ فاسلا نم موق نع ىواحطلا

 هيلع لاق الف : لاق « رانلا نم جرخ : لاق دبشت املف « ةرطفلا ىلع : لاق ربك ادلف انذؤم عمس للي هنا » هريغو لسم

 لثم لقي مل هنأ ثيدحلا ىف سيل هنأب بقعنو . بابحتسالل كلذب مالا نأ انبلع نذؤملا لاق ام ريغ مالسلاو ةالصلا

 كلذ نوكي نأ لمتحي هنأب و « دئازلا لوقلا لقنو ةداعلاب ءافتكا ىوارلا هلقني لو هلق نوكي نأ زوجيف « لاقام

 ليق , كلذب بطوخ نم مومع ىف هسفن لخدي نأ درب مل أ امل لجرلا نوكي نأ لمتحيو « مالا رودص لبق عقو
 انثدح ) هلق . ةالصلا هترضح هنأ هقرط ضعب ىف نأ ريخالا اذه درب نكل ناذالا دصقي مل لجرلا نوكي نأ لمتحمو

 ادم نأ دهشأو  هلوق ىلا هلثم لاقف اموی ةيواعم عم هنأ ) هل . ريثك ىبأ نبا وه ىحيو ىئاوتسدلا وه (ماشه
 دنع انك ١ هظفلو ماشه نع هدنسم ىف ىسلايطلا دواد وبأ هاور دقو ؛ ارصتخ انه نتملا دروأ اذكه ( هللا لوسر
 ان أبن أ قحصا انثدح : ىراخبلا لاق مث « کین تمم اذكم : لاق مش لاق ام لثم لاقف «ةالصلاب ىدانملا ىدانف ةيواعم

 : لاق ةالصلا ىلع ىح لاق امل هنأ » انناوخا ضعب ىنثدحو : ىحي لق. هون ىحب نع ماشه انثدح ريرج نب بهو

 تفرع دقو ؛ هلبق ىذلا ىلع هوحن هلوقب لاحأف «ىبتنا « لوقي مكين تعمس اذكه : لاقو « هللاب الا ةوق الو لوح ال
 ذاعم قيرط نم ليعامسالل اهنم « امات روكذملا ماشه نع قرط نم ثيدحلا اذه انل عقو دقو « هلك هظفل قسي مل هنأ

 دائم ىدانف « ةيواعم ىلع انلخد د لاق ةحلط نب ىسيع انئد- ميهاربا نب دمج انئدح ىحي نع هيبأ نع ماشه نبأ

 لاقف . هللا الا هلا ال نأ دهشأ : لاقف . ريكأ هللا ربكأ هللا ةيواعم لاقف ٠ ريكأ هللا ريك أ هللا : لاقف 0 ٠
 ادم نأ دهشأ انأو : ةيواعم لاقف « هللا لوسر ادم نأ دهشأ : لاقف . هللا الا هلا ال نأ دهشأ انأو : ةب

 اذكم لاق مث . هللاب الا ةوق الو لوح ال : لاق ةالصلا ىلع ىح لاق امل هنأ » انل بحاص 0
 نب دم نم هل عامسلاب ريثك ىبأ نب ىحب حيرصت اهدحأ : دئاوف ىلع قايسلا اذه لمتشاف . ىهتنا ٠ مين انعم

 ىلوالا ةياورلا ىف هلوق نأ اهئلاث « ىراخبلا ىتياور نم رصتخا ام نایب اهيذاث « هسيلدت نم یشخب ام نمأف ميهاربا

 نأ: :ايعبار « هلثم لاقف امو نذؤملا عمسي ةيواعم عمس هنأ هرب دقت فذح هيف « هلثم لاقف اموب ةيواعم عم هل 0

 نم اقيلعت سيل < ىح لاق » هلوق نأ اهسماخ < هل ماشه نب ذاعم ةعباتم اهب درفي مل ريرج نب بهو ةباور ىف ةدايزلا

 مث نيدائساب هدنع هنأ الاتحا نيدلا بطق ظفاحلا ىدبأو . قحا دانساب هدنع وه لب < موضعل همعز اک ىراخبلا

 نب هللا دبع قيرط نم هجرخأو ؛ هجرختسم ىف معن وبأ هب حرص كلذك ٠ هيوهأر نبا وهو بسني مل اذه قمس] نإ

 نع قامركسلا ىكحو « هنييعت ىلع قرطلا نم ءىش ىف فقأ لف ةبواعم نع هب ىح ثدح ىذلا مهب ىلا امأو . هنع هءوريش

 . ىعاذوألا رصع نيو ؛ ةيواعم نع هب هثدح ىحيل كلذ لئاق نأ رهاظلا نال « رظن هيفو ؛ ىعازوالا هب دارملا نأ هريغ

 هينبا دحأف الإو « هكردأ ريثك ىنأ نب ىحي ناك نإ صاقو نب ةمقلع هنأ ىنظ ىلع بلغ دقو ؟ ةيواعم رصع نم

 ركذ ىف ةدايزلا هذه دجأ ملف ةيواعم نع هقرط تحج ىنثنال كلذ تلق امو ٠ ةمقلع نب ورمع وأ ةمقلع نب هللا دبع

 نب ةمقلع نع رخألاو « هاو دائساب ىاريطلا ف وهو ةبواعم نع ىميقلا لشن نع امهدحأ : نيقيرط نم الإ ةلقوحلا .
 نأ ىح نب ورمع ىقريخأ جرج نبا قيرط نم امهريغو ةم رخ نباو « هل ظفللاو ىئاسنلا هجرخأ دقو « هنع صاقو

 ةب واعم لاقف « نذؤم نذأ ذإ ةبواعم دنعل ىلا لاق هيبأ نع صاقو نب ةمقلع نب هللا دبع نع هريخأ وزمع نب ييع
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 الو لوح ال : لاق حالفلا ىلع ىح لاق املف « هللاب الا ةوق الو لوح ال : لاق ةالصلا ىلع ىح لاق اذإ ىتح « لاق اك

 اضيأ ةعرخ نبا هاورو « كلذ لوقي قلب هللا لوسر تعمس : لاق مث « نذؤملا لاق ام كلذ دعب لاقو « هللا الا ةوق

 حضوأو « هلثم ركذف ةيواعم دنع تنيك : لاق هدج نع هيب أ نع ةمقلع نإ ورمع نب دم نع ناطقلا ىح قرط نم

 كسم ام فال ؛ بابلا ثيدح ىف رصتخا حالفلا ىلع ىح باوج ىف ةلقو+لا ركذ نأ ةءاورلا هذي نيبتو « هنم اقايس

 « هلا لوسر ادم نأ دہشآ ىلا هلوق لثم لاقف » ىلوالا قيرطلا یف هلوق ىف « ىلإ ه نأو « هرهاظ عم فقو نم ضعب هب

 باطخلا نإ رمح ثيدح نم ملسم جرخأ : ( هيبنت ) . ( ملاومأ ىلا مهلاومأ اولك أت الو إل ىلاعت هلوةك عم د ىنعع

 جرخ ملو «٠ ىطقرادلا هيلا راشأ ايهلاسرإو هلصو ىف عقو فالتخال ىراخبلا هجرخم مل امو « ةيؤاعم ثيدح وحن

 دحأ مضنا اذا نكلا « ايف ىذلا مهبل حيحصلا طرش ىلع تسيل هنم ةدوصقملا ةدايزلا نآل ةيواعم ثيدصح ملسم

 - هريغو ىناربطلا ین امھو  عفار ىبأو ىمثاحلا لفون نب ثراحلا نع اضيأ بابلا فو . ادج یوق رخآلا ىلا نيثبدحلا

 ملعأ لام هللاو . هريغو راربلا ف نأ نعو

 ءادنلا دنع ءاعدلا ساپ - ۸

 لا ديع نب اج نع ريکا نب دحم نع ةزج ىب نب بش اند لاف شع نب لع اشتم =
 ادجم تأ ةمئاقلا ةالصلاو مالا ةوعدلا ذه بر “مهلا : ءادنلا مسي نيج لاق نم » لاق لكي هللا لوس نأ

 « ةمايقلا موي ىتعافش ل تلح « هنّشعو ىذلا دوم اق همباو « ةليضفلاو ةليسولا
 [ ٤۷۱۹ : ىف هفرط 14١11ثيدحل ]

 ا ثيدحلا قالطإل اعابتا كلذب هديقي ل فنصملا نأكو « ءادنلا مامت دنع ىأ ( ءادنلا دنع ءاعدلا باب ) هلق

 خويش رابك نم ىصخلا وهو ةمجعملا نيثلاو ةريخالا ءايلاب ( شايع نب ىلع ىتثدح ) هل . هيف ثحبلا ىتأيس
 1 هنع هدنسم ىف دمحأ هجرخأ ثيدحلا أذ ءامدقلا هنع ثدح دقو < هريغ ةتسلا ةم الا نم هقلي ملو ‹ ىراخبلا

 نب دسم نع ) هلو . هقيرط نم ليعامسإلا هجرخأ هنع دمحأ ىلع همدقت عسم ىراخبلا خيش ىنيدملا نب ىلع هاورو

 هيلع ږدکنملا نبا عبوت دقو )2 هتعح عم بيرغ وهف ردكلملا نبا نع هب درفت ابيعش نأ ىذمرتلا ركذ (ردكنملا

 قريخأ : ليعامسالا دئاوز ىف عقوو « هوحن راج نع ريبزلا ىنأ قيرط نم طسوالا ىف ىقاربطلا هجرخأ رباج نع

 لاق نم : ريدقتلا نوكي نأ لمتحيو « دبعلل ماللاو « ناذآلا ىأ ( ءادنلا عمسب ني> لاق نم ) هلق . ردكم نبا

 نأ لمتحم نكل « هغارفب ديقتي الو ناذألا عامس لاح روكذملا ركذلا لوقي هنأ هرهاظو . نذؤملا ءادن عمسي نيح

 ملسم دنع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح هدي ويو « لماكلا ىلع لمح قاطملا ذإ , همام ءادزلا نم دارملا نوكي

 . ناذآلا غارف دنع لاقي كلذ نأ اذه قف « ةليسولا ىل هللا اولس مث « ىلع اولص مث « لوقي ام لثم اولوق ١ ظفلب

 ركذلا ىلع رصنقا ول لب « لوقي ام لثم نذؤملا ةباجإ نيعتي ال هنأ ىلع رباج ثيدح رهاظب ىواحطلا لدتساو '

 ةزيزب نبا هب لدتساو « غارفلا دعب ام ىلع لوم نيحملا نأو « دارملا ورمع نب هللا دبع ثيدح نيب دقو . ءافك روكذملا

 هيو ؛ بودجولا ىعدي نم هب كسمتي دق ملسم ةياور ىف سلا ظفل نكل « هداريا رهاظل كلذ بوجو مدع ىلع
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 لادلا حتفب (ةوعدلا هذه بر ) هلو . روما قفاوف هباحصأ ىواحطلا فلاغو ةيكلاملا نم بهو نباو ةيفنحلا لاق
 ةوعد امم دارملاو « ةماتلا ةوعدلا هذه ىع كلأسأ ىلإ مبلل 5 شايع ن ىلع نع نوع نب دمح قيرط نم قهببلا داز

 اهلدي ال ىتاا ةماتلا وأ . صقن ةكرشلا نآل « ةمات » ديحوتلا ةوعدل ليقو ( قحلا ةوع هل إل ىلاعت هلوقك ديحوتلا
 . داسفلل ضرعف اهاوس امو مالا ةفص قحتست ىتلا ىه امل وأ « روشنلا موي ىلا ةيقاب ىه لب ليدبت الو دييغل
 دمع و هلوق ىلا هلوأ نم : ىبطلا لاقو . « هلا الا هلا ال ١ وهو لوقلا متأ اهيف نآل ةماتلاب تفصو : نيتلا نبا لاقو
 دارملا نوكي نأ لمتحو 2 ةالصلا نوميقي هلوق ىف ة-٤اقلا ةالصلا ىه ةلع.جلاو « ةماتلا ةوعدلا ىه « هللا لوسر
 ةوعدلل نايب « ةمئاقلا ةالصلاو » هلوقف اذه ىلعو « هيلع مواد اذإ ءىثلا ىلع ماق نم ةمادلا ةمئاقلاب و ءاعدلا ةالصلاب
 هب برقتي ام ىه ( ةليسولا ) هلو . رهظأ وهو ذئنيح اهلا وعدملا ةدوبعملا ةالصا اب دارملا نوكي نأ لمتحمو « ةمانلا
 دنع ورمع نب هللا دبع ثيدح ىف كلذ عقوو < ةيلعلا ةلزاملا لع قلطأو <« تبرقت ىأ تلسوت لاقي « ريبكلا ىلا

 نكمم و « ةريره ىنأ نع رازيلل هوو « ثيدحلا « هللا دابع نم دبعل الإ ىغبنت ال ةنجلا ىف ةلزنم اهناف » ظفلب :
 ىأ ( ةليضفلاو ) هلق . اهب لسوتي ىلا ةبرقلاك نوكتق هللا نم بيرق ةلذنملا كلت ىلا لصاولا نأب لوالا ىلإ اهدر
 ىأ ( ادو# امام ) هلق ٠ ةليسولل اريسفت وأ ىرخأ ةلزنم نوكت نأ لمتحو « قئالخلا رئاس ىلع ةدئاؤلا ةبنرملا
 ةمايقلا موي هثعبا ىأ ةيفرظلا ىلع بصنو « تاماركلا عاونأ نم دملا بلعب ام لك ىف قلطم وهو « هيف مئاقلا دمحم
 ىأ الاح نوكي نأ زوحيو « هطعأ هثعبا ىنعمو هب لوعفم هنأ ىلع وأ « هقأ ىنعم هثعبا نمض وأ < دوم اماقم هقأف
 هنال هركن ام : ىيطلا لاقو « نآرقلا ظفلل ةاكج هنأكو ريكتتلاب ةياورلا تن : ىوونلا لاف , دوم ماقم اذ هثعبا
 ىلع ةباور نم اهتيعب ةباورلا هذه ىف ءاج دقو : تلق . ناسل لكب ادو اماقم ىأ اماقم ليق هنأك« لزجأو مغنأ
 ىواحطلا فو « اضيأ نابح نباو ةميزخ نبا حمص ىف ىهو « ىثاسنلا دنغ فيرعتلاب هيف ىراخبلا خيش شايع نبأ
 ةباور ىف داز ( هتدعو ىذلا ) هلو . ىوونلاك كلذ ركنأ نم ىلع بقعت هسيفو « قييبلاو ءاعدلا ىف ىناربطلاو
 14 ادومج اماقم كبر كثعبي نأ ىنع إل ىلاعت هلوق كلذب دارملا : ىبطلا لاقو < داعيملا فلخت ال كنا د قبلا
 وأ نايب فطع وأ لدب امإ لوصوملاو ؛ هريغو ةنييع نبا نع حص ا عقاو ملا نم ىسع نآل دعولا هيلع قلطأو
 فلالاب ءدومحملا ماقملا » امهريغو ةعزخ نباو ىثاسنلا ةياور ف عقوو ‹ ةركدلا ةفص سيل و فوذع أدتبم ربخ
 ليقو « ةعافشلا دومحما ماقملاب دارملا نأ ىلع رثك لاو : ىزوجلا نبا لاق . لعأ هاو لوصوملاب هفصو حصيف ماللاو
 لوألا يناني ال ةحصلا ريدقت ىلعو « ةعامج نع.نيلوقلا نم الك ىكحو « ىمركلا ىلع ليقو ‹ شرعلا ىلع هسالجإ
 روبشملا وه اك ةعافشلا دومحلا ماقملاب دارملا نوكي نأ لمتحيو « ةعافشلا ىف نذإلا ةمالع سالجإلا ن وكي نأ لاتحال
 نب بهك ثيدح نم نابح نبا حيحص ىف عقوو . ةليضفلا وأ ةليسولاب اهنع ربعملا ةلزاملا ىه سالجالا نوكي نأو
 « دوما ماقملا كلذف « لوقأ نأ هلا ءاش ام لوقاف « ءارضخ ةلح ىبر قوسكيف « سانلا هللا ثعبي » اعوفرم كلام
 ام عومج وده دومحلا ماقملا نأ ربظي و . ةعافشلا ىدب نيب همدقي ىذلا ءانثلا وه روكذملا لوقلاب داملا نأ ربظي و

 . لعأ هاو ةعافشلا هل بولطملا سالا ناب « یعافش هل تلح ١» ثيدحلا رخآ ىف هلوق رعشيو « ةلاحلا كلت ىف هل لصحم
 هدي يو « ىلع ىنعمب ماللاو « لزا اذإ مضلاب لح لح لاقي ؛ هيلع تلزن وأ تبجوو تقحتسا ىأ ( هل تاح) هلق
 نم تلح نوكي نأ زوج الو « هل تبجو د دوعسم نا :ثیدح نم ىواحطلا ىف عقوو < هيلع تلح » ملسم ةءاور
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ئاقل اباوث كلذ لعج ممضعب لكشتسا ( ىتعافش ) هلق . ةمرع كلذ لبق نكت مل اهنال لحلا
 تبث ام عم كلذ ل

 تاجردلا عفركو ٠ باسح ريغب ةنجلا لاغدإك : ىرخأ تاءافش مقلم هل ناب بيجأو « نييئذبلل ةعافشلا نأ نم

 ارضحتسم اصلخم هلاق نع كلذ صاصتخا ىر ناك هنأ هخويش ضعب نع ضايع لقث و . هبساني ام دحأ لك ىطعيف

 لفاغلا جرخأ ناك ولو « ىضرم ريغ كت وهو « كلذ وحو باوثلا درحي كلذب دصق نم ال لب ىلا لالجإ

تاولصلا تاقوأ ىف ءاعدلا ىلع ضحلا ثيدحلا ىف : بلبملا لاقو . هبشأ ناكا ىهاللا
 ملعأ هقاو . ةباجإلا ءاجر لاح هنال 

 ناذألا ىف ماهتسالا هسا اح

 ذس مهتيي عرقأف ناذألا ىف اوفلدحا اماوقأ نأ ”ك ذبثو

نع ركب ىبأ ىلوم یس نع ثللام انرربخأ لاق سوب نب هللا دبع شم سوه
 ةريره ىلأ نع حلاص ىبأ 

 «اومبةسال هيلع اوم نأ الإ ادم مل من لوألا فصلاو ءادنلا ىف ام انا لمي ول » لا كي هلا ”ةلوضر نأ

 اوب ولو اهوتألاحبشملاو ملا ىف ام نودي ولو « هيلا اوقيتسال رجلا ىف ام نوهت وو
 [ ۲۹۸۹ 19 584 ىف هفارطأ دله ثيدحلا ]

 ىباطلا لاق ( نيضحدملا نم ناكف مهاسف را ىلاعت هلوق هنمو « عارتقالا ىأ ( ناذالا ىف ماهتسالا باب ) هلق

لغ همبس جرخ نف ءىثلا ىف اوفلتخا اذإ مامس ىلع مهءامسأ نوبتكي اوناك مهنال ماهتسالا هل ليق : هريغو
 هلق . ب

ىبأ قيرط نم قبيبلاو روصنم نب ديعس هجرخأ ( اوفلتخا اموق نأ ركذيو )
 نب هللا دبع نع ميشه نع امهالكديبع 

 دقو . عطقنم اذهو . مهني عرفأف « صاقو ىب أ نب دعس ىلا اومصتخاف ةيسداقلاب ناذالا ىف سانلا حاشت ه لاق ةمربش

مربش ن هللا دبع نع هنع هقيرط نم ىربطلاو حوتفلا ىف ريع نب فيس هلصو
 لاق  لئاو وبأ وهو  قيقش نع ة

 « نذاف مهنم لجرل ةعرقلا تجر  دازو هركذف « نذؤملا بيصأ دقو انهجارتف « راهلا ردص ةيسداقلا انحتتفا د

 مهاربا تأ ىرهوجلا یکحو ءهب لز لجو سداق ىلا بسن «فورعم قارعل اب ناكم ةيسداقلا : (ةدئاف)

 كلذو سرفلا عم ةروهشم نيل سل هعقو هب تناكو « جاحلل الزنم راص كلذلف ناكملا كلذ ىلع سدق مالسلا هيلع

يغصتلا ظفاب هلوأ مضي ( ىمس نع ) هلق . سائلا ىلع ريمالا دموي دعس ناكو « ةرشع سمخ ةنس رمع ةفالخ ىف
 ر

ب ثراحلا نب نمحرلا دبع نبا ىأ ) نكي قا لوم ( هل
 عضو : ىبطلا لاق ) سانلا ملعي ول ( هلو . ماشه ن

 كلام نع رع نب رشب ةباور ىهو « .ناذآلا ىأ ( ءادنلا یف ام ) هلو . ململا دارمتسا ديفيا ىضاملا عضوم عراضملا

 ديخلا نم » ةريره ىبأ نع جرعالا قيرط نم هل ةياور ىف خبشلا وبأ داز ( لوالا فصلاو ) هلق ٠ جارسلا دنع

ا نم ابرض ديفيل ىف ام ةليضفلا نيبي ملو ام وهو ملعي لوعفم قلطأ : ىيطلا لاقو « ةكربلاو
 لخدي ال ام هنأو ةغلامل

 م مث ) هلق . ةكببلاو ريخلاب ىرخالا ةياورلا ىف تنيب دقف الاو ةليضفلا ردق ىف وه اما قالطإلاو « فصولا تحن

 « اودجم ال مث د تاياورلا ضعب ىف نأ ینامرکلا یکحو < نودمي ال مث د ىوجلاو ىلمتسملا ةباور ىف ( اودحي

 نم ائيش اودي مل ىأ ( اومهتسي نأ الا ) هلق ٠ ةياورلا هذه ىلع فقأ لو « افيفخت نونلا فذح زاوج هبجوو

 نذؤملا طئارش نم كلذ وتو توصلا نسحو تقولا ةفرعم ىف اووتسي نأ يف ناذالا ىف امأ « ةيولوالا هوجو



 ۹۷ 114-۱۹ ثيدنحلا

 اوضارتي ملاذا 0 مجاب عريف لضفلا قاووتسو 2 ةدحاو ةعقد اولصي نأبن لوالا فصلا ىف امأو 3 هيالثكتو

 رثك أ ماهتسا ةحصل رهاظب سيلو « دحاو نذؤم ىلع راصتقالاب لاق نمل مهضعب هب لدتساو . نيل احلا ىف مهني ایف
 .رم هيف امل مامإلا نم ةيلوتلا ةبج نم هجوتي ناذالا ىلع ماجسالا نالو < دحاو نم رثكأ ةلباقم ىف دحاو نم

 ثيدحي سن أتساو . ةغلابملا جرخم جرخأ هنأو ¢ ماهسل اب ىارتلا انه ماهتسالاب دارملا نأ مبضعب معزو ¢ ةيزملا

 هيلع لدي و « دعس ةصقب هل دهشتسا كلذإو ‹ ىلوأ هنم ىراخبلا همف ىذلا نكل « فويسلاب هيلع اودلاجتل » هظفل
 كلذبو ‹ لوالا فصلاو ناذالا نيرمالا لمشيل ركذ ام ىلع ىأ ( هيلع ) ِهْلوَق . « ةعرق تناكل » ملسمل ةباور

 نال « مالكلا قح وهو « ءادنلا ىلع ال لوالا فصلا ىلع ةدئاع ءاهلا : ربلا دبع نبا لاقو . فاصملا بيوبت حصي
 : لاق « هل ةدئاف ال امئاض ءادنلا قبي نأ هنم مزلي هنا : لاقو ىطرقلا هعزانو . ندم تقال دوف :نيمضلا
 : تلق . كلذ عيمج ىأ ( اماثأ قلي كلذ لعفي نمو إل ىلاعت هلوق هلثمو < مدقنملا مالكا ىنعم ىلع دوعي ريمضلاو
 ( ريجُملا ) هلق . فلكت ريغ نم دارملاب حصفم اذبف « امجلع اومهتسال » ظفلب كلام نع قازرلا دبع هاور دقو
 ىف ريظلا ةالص ىلا نايتإلا دارملا : اولاقن ,رهاظ ىلع هريغو ليلخلا هلمحو : ىررملا لاق ¢ ةالصلا ىلا ريكبتلا ىأ

 لام كلذ ىلاو ¢ رظلا تقو لوأ وهو راهنلا فصن رحلا ةدش ىهو ةرجاملا نم قتشم ريجلا نال ¢ تقولا لوأ

 رظتنيل دجسم اىلا دصقو هتلئاق كرت نم امأو « قفرلا هب ديرأ هنال داربالا ةيعورشم كلذ ىلع درر الو « تأ يس اک فنص اا
 ةقباسملا نال « ًاسح ال ىنعم قابتسالاب دارملا ةرج ىلأ نبا لاق (هيلا اوةبتسال) هلق . لضفللا نم هل ام ىنخي الف ةالصلا

 لضف باب » ىف ثيدحلا ةيقب ىلع مالكلا ىتأيسو . ىنا هنم عونم وهو ىثملا ىف ةعرسلا ىضتقت اسح مادقالا ىلع
 ىلاعت هللا ءاش نا ةمامإلا باوبأ رخاوأ ىف لوالا فصلاب دارملا ىلع مالكلا ىتأيو « ابرق « ةعاجلا ىف ءاشملا ةالص

 ناذألا ىف مالكلا بيسإب - ٠

 0 وأ نذوب وهو كحضب نأ سأب ال : نسحلا لاقو . هناذأ ىف دّرص نب نابلس 0-0

 رع لوخألا مصاعو ئدايزلا بحاص ديلا ردبعو بوبا ن دام ان لح لاق د دسم شرم

 : وان نأ أف ةالصلا لع يح نذل غلب 17 غدر موب ىف 000 نب هللا دبع

 )» مع اهمنإو . هنم ”ريخ وه نم اذه لمف : لاق « ضم ىلإ ممهمب ”موقلا ضف « لاحتلا ىف ةالصلا

 [ 5١1 6 5034 : ىف ءافرط 05 ثيدحلا ]

 نع اقلطم زاوجلا رذنملا نبا ىكحو < زاوجلا راتخ هنأب رعشي هيف هدروأ ىذلا نكل « ةحعرص ريغ هتلالد ىذلا

 ىروثلا نعو < ةهاركلا ىعازوالاو نبريس نباو ىعختلا نعو « دمحأ لاق هبو « ةداتقو نسحلاو ءاطعو ةورع

 هب وهار نب ق نعو ¢ ىعفاشلاو كلام مالك لدي هيلعو 4 ىلوالا فالح هنأ هيبحاصو ةفينح ىنأ نعو 3 عنملا

 عزان دقو « بابلا ىف روكذملا سايع نا تب دح رهاظل رذاملا نا هراتخاو « ةالمل اب قلعتي امف ناكنإال] « هرکی

 ىف ناذالا ةلمج نم عورشم روكذملا لوقلا لب « ناذالا ىف مالكلا زاوج ىلع هيف ةجح ال : لاتف ىدوادلا كلذ ىف

(e~يرابلا مخ #٭  



 ناذآلا باثكت 5 : ۹۸

 جرخأو ‹ هل ةالضلا باتك ف ىراخبلا خيش معآ يأ هلضو ( هناذأ ىف درص نب نابلس ملكتو ) هلق . لحنا كلك

 هلق < هناذآ ىف ةجاحلاب همالغ مأيف ركسعلا- ىف نذؤي ناكهنا » هظفلو حح هدانساو هنع خير اتلا ف یراخلا

 ديق ريغب مالكلا زاوج هنع قرط نه هريغو ةبيش أ نبا هسجرخأ ىذلاو  الوصوم هرأ مل ( نسحلا لاقو )
 دسفتف رثكأ وأ مهفم فرح هنم ربظي دق توصب ناك اذإ كحضلا نأ ةبج نم ةمجرتلل هتقب اطم ليق ٠ كحضلا

 ةالصلا لطبيب كحضلا دمعت نأ ىلا ريك الا بهذ دقو « ةالصلاب هيواسي نأ دارأ ناذألا ىف مالكلا عمم نمو « ةالصلا

 . نبأ وه ديما دبعو « ديز نبا وه (داح) هلق , هدمعب ةالصلا نالطب ىف مالكلا عم ىوتساف « فرح هنم ربظب ل ولو

 هنع ةئالثلا ةءآودو <« .ريغص ىعلان وهو هنتبا جوزو نيريس نبا مع نبا ىرصبلا وه ثراحلا نب هللا دبعو ‹ رائيد

 , انه اكددسك دامح مهعمج دقو ؛ نويرصب مهلك دانسالا لاجرو « نيمباثلا راغص نم ةئالثلا نال نارقالا ةباور باب نم

 اک مهضعب ىلع رصتقا ام ر داخ ناكو , جرختملا ىف معن ىبأو ةناوع ىلأ دنع هنع برح نب نايلس هاور كلذكو

 ديلا دبع نع دامح نع ىجحلا باهولا دبع نب هللا دبع نع « رضح نع مامإلا ىلصي له باب » ىف ابيرق أيس
 « بويأ نع بيهو اهنم ىرخأ قرط نم مصاعو بويأ نع دامح نع عيبرلا نع سم هاورو ٠ امهقرف مصاع نعو

 دامح نع برح نب نايلس ةباور ىف نال ‹ ران هيفو ثراحلا نب هللا دبع نم هعم ي مل بوبا نأ بيهو نع یکحو
 رخآ خيش هيف ددسملو « هريغو ليعامسالا هجرخأ كلذك ثراحلا نب هللا دبع انعمس : الاق ديلا دبعو بوبأ نع

 ةروكذملا ةالصلا نأ ىلع ىزوجلا نبا هب لدتسا (انبطخ) هلو .. هللا ءاش نإ ةعمجلا باتک ىف یتآیس اک ةيلع نبا وهو

 مو: ىف ) هلو ٠ « ةمزع ةممجا نا » هظفلو ةيلع نبا ةياور ىف كلذب حيرصتلا عقو معن . رظن هيفو « ةعمجا تناك

 تقولا أو ىنييمشكلاو نكسلا نالو "انه رثك الل اذك ةمجعم نيغ اهدعب ىازلا نو و ءارلا حتفب ( غذد

 ىهناردصملا نوكسلابو « مسالا هناف حتفلا باوصلاو : لاقو < اا : ىطرقلا لاقو « ىازلا لدب ةلمملا لادلاب

 ةغدرلا : نيعلا فو ‹ لحو نيط هنإ ليقو « داملا ىف ليلقلا ءاملا غزرلا : كلا بحاص لاق « ىبباقلا ةياور حتفلاب و

 موي انه عقو : ( هيبنت ) . هريغ وأ رطم نم ليلقلا نيطلا ةغزرلاو ةغدرلاو « ةرهجلا فو . اهنم دشأ ةغزرلاو لحولا

 . ريطم موب ىف ةيلع نبا ةياور ىفو < حضوأ یهو غزر ىذ موي ىف ةبتألا ىجحلا ةياور ىفو « ةفاضإلاب غزر

 مديؤيو ٠ هسمأف اهوقي نأ دارأ هريدقت افذح انه نأكو « هيف اذك ( همأف ةالصلا ىلع ىح نذؤملا غلب الف ) هلق

 نبا هعبتو ةميزتخ نبا هيلع بوو « ةالصلا ىلع ىح لقت الف هللا .لوسر ادم نأ دبشأ تلق اذا » ةيلع نبا ةءاور

 ةالصلاو ةالصلا ىلع ىح نال ىنعملا ىلا رظن هنأكو <« رطملا موي ىف ةالصلا ىلع ىح ١» فذح ىربطلا بحلا مث نابح
 دعب هلوقي هنأ رخآو « ناذآلا دعب كلذ لوقي هنأ هجو ةيعفاشلا دنعو « كلذ ضقانب كق ويب ىف اولصو لاحرلا ىف
 « ةالصلا اولص ريدقتلاو ةالصلا بصنب « لاحرلا ىف ةالصلا » هلوقو . مدقت ام ثيدحلا هيضتقي ىذلاو « نيتلعيحلا

 . ناذآلا سفن ىف لاقت ةملكلا هذه نأ هيف : ىوونلا لاق « هثاثأ نم هيف امو لجرلا نكسم وهو لحر عمج لاحرلاو
 هيلع صن اک نازئاج نارمالاو : لاق « هدعب لاقت اہنآ <« رفاسلل ناذآلا باب , ىف ىنألا ىنعي رمع نبا ثيدح ىفو

 فيعض وهو ؛ عارفلا دعب الإ هلوقي ال لوقي نم انباحصأ نمو : لاق . ناذالا مظن متل نسحأ هدعب نكل « ىعفاشلا
 نم لدب اهنأ ال « هدعب امإو هئانثأ ىف امإ اقلطم دازت اهنأ ىلع لدی همالكو . ىهتنا سابع نبا ثيدح حيرصل فلاخم

 قازرلا دبع هجرخأ رخآ ثيدح ىف امهنيب عمجا درو دقو ‹ هفلا ام ةم رخ نبا نع مدقت دقو « ةالصلا ىلع يح



A ۷ - 1ثيدحلا ٦ 

 دمق نمو : لاق ول تينمتف « ةدراب هليل ىف حبصلل في ىنلا نذؤم نذأ , لاق ماحنلا نب مع نع حی دانساب ر

 ىو . راكنإلا مرظن نم مهف هنأك ( اذه لعف لاقف ) لوق . « اهات موألا نم ريخ ةالصلا لاق الف . جرح الف
 ريخ وه نم ) هلق . . كلذ اوركتتسا سانلا نأكف » ةيلع نبا ةياور ىفو « كلذ اوركنا مهنأك» ىجملا ةياور

 ريخ وه نم بابلا ةياور ىنعمو « ةياورلا لصأ ىف اذك قل ىنلا ىنعي « ىنم  ىجحللو « مهنم ه ىنيمشكلاو ( هنم
 لملو « رظن اف ىنمشكلا ةياور امأو « نذؤملا اذه نم ريخ وهو قلي هللا لوسر نذؤم هلعف ىنعي « نذؤملا نم

 ىأ (اہناو) هلق . نيركسملا نم ريخ دارأ وأ « نينذؤملا سنج دارأ وأ ؛ ةظوفح تناك نإ ةعامج اوناكنذأ نم

 « نيطلا ىفنوشمتف كجرخأ نأ تهركى ناو د ةيلع نبا داز ‹ ةصخرلا دض ىازلا نوكسب ( ةمزع ) مدقت اك ةعملا

 قو « ةلمملا ءاحلاب' . كجرحأ د ىور نم ةياور حجرت یهو ,كموأ ینا د مصاع قيرط نم ىجحلا ةياور فو

 « دجسم ىلا مېقرط نم ثب ا اولمحص نأ مهفلك أو سانلا جرخأ نأ ١ ةميرخ نبا دنع مصاع نع ريرج ةياور

 ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطمو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةعملا باتك ىف رطملا رذعب ةعحلا طوقسب قلعتي ام ىلع مالكلا قأيسو
 كلذ ىف ناذآلا ةلمج نم روكذملا لوقلا لب « ناذالا ىف مالكا زاوج ىلع هيف ةجح ال : لاقف ىدوادلا اهركنأ

 نأ ةقباطملا نايب قيرطو « دوبعملا ناذآلا ظافلأ نم سيل هنكل لحما اذه ىن ه ذ غاس نإو هنأب بقعتو « لحما

 هيلا جات نمل ناذآلا ىف مالكلا زاوج ىلع لد هيلا ةجاحلل ناذآلا ىن هتدايز تزاج امل مالكلا اذه

 هرب نم هل ناك اذإ ىنعألا ناذأ ببسي - ١
a ١ 

 ها لوسر "نأ هيبأ نع ها دبع نب لاس نع باهش نبا نع كلام نع ةماسم نب هلا دبع اشم - ۷

 الجر ناكو : لاق 2 « موتك مآ نبا َىاني ىتح اوب رشأو الكف « ليلب نذوب الالب "نإ » لاق كَ

 4 تحبصأ تحيصأ : هل لاقي ىتح ىداني ال ىعأ

 ] e ۱۹۱۸ ٤ ۲۰۹ > ۷۲٤۸ 1۲۴ < ۱۲۰ ىف هنارطأ حو ثيدحلا ]

 لصالا ىف تقولا نال « تقولاب ىأ ( هربخي نم هل ناک اذا ) لۆ ٠ هزاوج ىأ ( ىعآلا ناذأ باب ) هلق

 امهريسغو :ريبزلا نباو دوعسم نبا نع رذنملا نباو ةبيش ىب نبا ىور ام لمح ديقلا اذه ىلعو « ةدهاشملا لع ىب

 هبقعت دقف حصي ال ىبعألا ناذأ نأ دوادو ةفينح ىنأ نع ىوونلا هلقن lli ىعأ نذؤملا نوكي نأ اوهرک مهنأ

 « ىنعقلا وه ( ةءاسم نب هللا دبع انئدح ) هلق . هركي هنأ ةيفنحلل طيح ا ىف معن « ةفينح ىبأ ىلع طلغ هنأب ىجورسلا

 نبا هيف أطوملا ةاور نم هريغ ركذب ملو « كلام نع الوصوم أطوملا ىف هايإ هتياورب ىنعقلا درفت : ىنطقرادلا لاق

 ةرق وبأو ةدابع نب حورو قازرلا دبعو ىدهم نب نمحرلا دبع - أطوملا جراخ - كلام نع هلصو ىلع هقفاوو ء ريع

 راعشإ هيف ( ليلب نذؤي الالب نا ) هلق . هباحأ ظافح نم ةعامج ىرهزلا نع هلصوو « نورخآو ةحلط نب لماكو

 ىلا هرقأ دقق هتحص ريدقت ىلعو « هنم داهتجاب كلذ ءادتبا نأ ممضعب معزو « ةرمتسملا هتداع نم ناك كلذ نأب ٠

 . باب دعب ليللا نم هيف نذؤي ناك ىذلا تقولا نيبعت ىلع مالكلا ىتأيسو « هب رومأملا كح ىق راصف كلذ ىلع مقلب

 . كلذ فالخ لالي ناد نأ مهل نيبف تقولا'لوخد ىلع مدنع ةمالع ناك ناذآلا نأب راعشإ هيف ( اولكف ) هلق

 هامف نيصحلا هما ناك : ليقو ‹ نآرقلا لئاضفو مايصلا ىف الوصوم یتآیس اک ورمع هما ( موتكم مأ نبا ) هل



 ناذالا باتك ١1ه ١ ه۰

 نب سيق هيبأ مسا ىف رہشالاو < ادق لسآ ؛ ىرماع یشزق وهو « نامسا هل ناكهنأ عذتمب الو هللا دبع مقلي ینا

 ىلإ حجر ليقو ٤ ام دهشتساف رمع ةفالخ ىف ةيسداقلا دمشو « ةئيدملا ىلع هفلختسإو همرکب لب ىنلا ناكو . ةدئاز

 هنأ مهضعل معزو . ةيموزخلا هللا دبع تنب ةكتاع همأ مساو « سبع ةروس اف روكذملا ىعألا وهو « تاف ةنيدملا

 ناكو ) هلق . 20 نينتسب ردب دعب بع هنأ فورعملاو ٠ هرصب رون ماتكنال موتكم مأ همأ تينكف یعآ دلو
 نع ليعامسإلا هاور نكل « « ىنغملا »ىف قفوملا خيشلا مزج كلذبو « رمع نبا وه لاق لعاف نأ هرهاظ ( ىعأ الجر

 قح] نب ليعامسإ هاور كلذكو « باوش نبا هنأ انيعف ىنعقلا نع امهالك نانس نب ديزب نع ىواحطلاو ةفيلخ ىنأ

 « يمن ىبأ دنع ماتو ٠ خيشلا أ دنع ىعارخلاو « ىنطقرادلا دنع ةئالشلا ىجكلا لسم وبأو ىنثملا نب ذاعمو
 حلم ال هنأب كلذ نع باجيو . جاردإ ىراخبلا ةياور قف اذه ىلعو . ىنعقلا نع مهلك « قبيبلا دنع ىمرادلا ناثعو

 نع ناملس نب عببرلا ةياور نم قبلا هاور دقو « هخيش خيش اذدكو ٠ هلاق هخيش نوكي نأ هلاق باهش نبا نوک
 نبا خيش نأ اذه نف « رصبلا ريرض الجر ناكو : ملاس لاق » هيفو باهش نبا نع امیج ثيللاو سنوي نع بهو نبا

 کذنښو « هانعم ىدؤي ام ريع نبا نع رخآ هجو نم فنصملا نع مايصلا باتك ف قأيسو « اضيأ هلآ بابش

 بيسملا نب ديعس نع هنع رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ رخآ خيش هيف باش نبالو . هلصو ةع تتبثف « ابيرق هظفل
 ٠ باہش نبا نع هيف ارمعم قححس] نبا قفاو دقو < باش نبال رخآ ثيدح وه : ربلا ديع نبا لاق « ةدايزلا هفو

 مل ولف « لك لل ةياغ هناذأ لمج هنآل لكشتساو « هرهاظ اذه « حابصلا ف تلخد ىأ ( تحبصأ تحبصأ ) هلق

 . شعلا ذش نم الإ هقالخ ىلع عامجالاو , رجفلا عولط دعب لك آلا زاوج هنم مزلل حابصلا ىف لخدب ىتح نذوب

 باوجلا اذه ىلع ركعيو « حابصلا تبراق دارملا نأب حارا نم ةعامجو ىليصآلاو ربلا دبع نباو بيبح نبا باجأو

 غلب أو « نذأ : رجفلا غوزب ىلإ نورظني نيح سانلا هل لوقي ىح نذؤي نكي ملو ه اهانمدق ىتلا عيبرلا ةياود ىف نأ
 امت]و « رجفلا علطي ىتح نذؤي ال هناف « موتكم مأ نبا نذؤي ىح و مايصلا ىف ىلا فنصملا ةياور ظفلإنأ كلذ نم

 موتكم مأ نبا نأ رعشي « ليلب نذؤي الالب نا » هلوقن اضيأو « علي ىنلا مالك نم هعيمج نوكل غلبأ هن تلق

 عضوملا اذهو « تقولا لبق نذأ امهنم الك نأ قدصل قرف لالب نيبو هنيب نكي مل حبصلا لبق ناك ول هالو « هفالخ

 نم هل ناك هنأكو « برشلاو لك الا ميرحتل ةمالع لعج هناذأ نإ هيف لاقي ام برقأو « لاكشإلا ةباغ ف ىدنع

 ضرتعي ناذآلا ىف هذخأ دنعو < غوزبلاب دارملا وهو رجفلا عولط ءادتبال انراقم هناذأ نوكي ثيح تقولا ىعارب

 لبق ةئاذأ عوقو حابصلا تبراق ىأ « تحبصأ ه مملوقب دارملا نوك نم ماي ال هنأ ىل رهظ مث ٠ قفالا ىف رجفلا

 اذهو ٠ رجفلا عولط نم ءزج لوأ ىف عقب هناذأو ليللا نم ءزج رخآ ىف عقب كلذ محلوق نوكي نأ لاتحال رجفلا

 كلتب نكي مل نم هيف هكراشي الف ؛ ةك_الملاب ديؤملا لإ ىسنلا نذؤم نم دعبتسم سيلف ةداعلا ف ادعبتسم ناكنإو
 . « هئطخم الف رجفلا ىخوتي موتكم مأ نبا ناكو » هيف اًيدح رمع نبا نع رخآ هجو نم ةرق وبأ ىور دقو « ةفصلا
 امأو . دحاو دعب دحاو ناذأ بابحتساو « باب دعب ىتأيسو ؛ رجفلا عولط لبق ناذالا زاوج ثيدحلا اذه ىفو

 هفصو دقو « ةيكم هيف ةلزانلا ٠ سبع ةروس ٠» نأل ء ةرجهلا لبق ىمع هنأ ىلع لدب نآرقلا رهاظ نأل . رظ هفاذه )١(

 هذتق ٠ ىمعأ هنأب امف لل



 ۱1۰۱ ١ بجواب كيذحلا

 نينئإلا ىلع ةدايزلا امأو : ديعلا قيقد نبا لاق « دحاولا دجسملا ىف نينذؤم ذاختا زاوج ىلع هب لدتساو ء شيوه

 × نينثا نم رثكأ نذأ نإ ٩7 قيضتي الو : هظفلو هزاوج ىلع ىعفاشلا صنو . ىهتلا هل ضرعت ثيدحلا ىف سيلف

 نأ هبتك ىف ىوونلا ححصو ؛ حيجرتلا هيف فلتخاو « هجوأ هيفو تقولا لوخد ىف ريصبلا ىعالا ديلقت ذاوج ىلعو
 لمعلا زاوج ىلعو . تادابشلا بانك ىف هيف ام تاسو « ىمعالا ةدامش زاوج ىلعو « ةقثلا نذؤملا داتعا ريصبلاو ىمعالل

 لصالا نال رجفلا عولط ىف كشلا عم لكالا زاوج ىلعو < راهنلا كح نم رجفلا دعب ام نأ ىلعو ‹ دحاولا ريخ

 هب اةراع ناك اذإ ةءاورلا ف توصلا ىلع داتعالا زاوج ىلعو . ءاضقلا بحي : لاقف كلام كلذ ىف فلاخو « ليللا ءاقب

 اذإ ةهاعلا نم هيف امب لجرلا ركذ زاوج ىلعو . هابتشالا لاتحال ةبعش كلذ ىف فلاخو ؛ ىوارلا دهاشي مل نإو
 ٠ هللا جيتحاو كلذب رهتشا اذإ همأ ىلا لجرلا ةبسن زاوجو « هوحنو فيرعتلا دصقي ناك

 ا رحفلا لعب رناذألا باپ - ١١5

 ةصقح ىنتربخأ » لاق رع نب هللا دبع نع فان نع لام انريخأ لاق فسوب نب هلا دبع اشو -

 اق نأ لبق يع نك لف للص ”حبصلا ادو حلل هدد يركسعا اذإ ناک فالكم هلل ل وز: نأ

 « ٌةالصلا

 WAY ¢ WY] : ف هاقرط 11۸ ثيدحلا ]

 0 3-0 ئىنلا ناك ٌةشْئاع نع َةَلَس ىنأ نع بع نع نابي انت دح لاق 7” و نمو حل

 € حبصلا ةالص نم ةماقإلاو ءادنلا نيب نيتفيفخ نيتمكرأ

 [ ۱٠۰۹ ىف هفرط 535 ثيدحلا ]

 ا صه عار 5
 هللا لوسر نأ ر نب هللا دبع ء نع رانيد نب هللا دبع نع لام انربخأ فسوب "نب هللا دبع شرو - ۰

 6 موتكم م مأ نبا ىداني ىتح اوبرشاو اولكسف « ليلب یدانی الالب نإ » لاق تيل

 ناذالا ةجر ىلع رجفلا دعب ناذالا ةجرت فنصملا مدق : رينملا نب نزلا لاق ( رجفلا دعب ناذالا باب ) هلو

 لصالا ةمجرت مدقف « تقولا لوخد دعب الإ نذؤي ال نأ عرشلا ىف لصالا نال « ىدوجولا بيت رتلا فلان رجفلا لبق

 هزاوج ىف فالخلا امت ]و ءةمئآلا نيب هيف فالخ ال هنأب ةجرتلا لع ضارتعالا ىلإ لاطب نبا راشأو . هنع ردن ام ىلع

 ىنعملا ريغ رجفلا لبق هلج األ نذؤي ناك ىذلا ىنعملا نأ نيبي نأ نيتمجرتلاب فنصملا دار نأ ىل ربظي ىذلا و . رجفلا لبق

 موتكم مأ نبا ناذأ نأو « هدعب ناذآلا نع هب ىنتكي ال رجفلا لبق ناذألا نأو « رجفلا دعب هلجأل نذؤي ناك ىذلا

 ىراخبلا ةاور روبمج دنع عقو اذكه ( حبصلل نذؤملا فكتعا اذا ناك) هلق . لع هتلاو . .رجفلا لبق عقي نكي م
 ظفلب هتاور عيمج دنع ًأطوملا ف ثيدحلاو « ىتأيس اك مهضعب هبجوو « ءاملعلا نم ريثك هلكشتسا دقو « رظن هيفو

 )١( رضي الو » ضايرلا ةطوطخ ىف «



 ناذآلا باتك- ۱۰۲ ٠

 ةياود ىف حلصأ دقو ‹ باوصلا وهو هريغو ملم هاور اذكو « حبصلا ةالصل ناذآلا نم نذؤملا تكس اذإ ناک »

 . ةيوصملا ةياورلاب هبشأ ىهو «فكتءا لدب « نذأ اذإ ناكد ىتادمبلا ةياور نو « كلذك ىربرفلا نع هيؤبش نبا
 لاحم اصتقم ناك كلذهعينص نأ ىضتقي وهو نذؤملا نذأو فكتعا اذإ ناك ظفلب ىراخبلا نع قسنلا ةياور ىف عقوو

 هللا دبع نم هيف مولا نأب لوقلا ظافحلا نم ةعاج قلطأ دقو . هحالصإ نم هنأ رهاظااو « كلذك سيلو « هفاكدتعا

 ىلإ هرظنو هباقترا مزال ىأ « ندؤملا فكنتءا » ىنعم نأب هريغو لاطب نبا هبجوو ىراخبلا خيش فسوب نبا

 هنم مزاي هنأب بقمتو ‹ دحاو ناكمب ةماقإلا موزل فوكملا لصأو : اولاق . هك اردا لوأ دنع نذؤيل رجفلا علطي نأ

 قحلاو , اقلطم امهلع هتبظاومل كلذك سيل و « طرشلا مووفم هيضتقي اهل نذؤملا نم كلذ عقو اذإ الإ امهاصي ال ناك هنأ

 بويأ قيرط نم ربظلا دعب نيتهكرلا باب ىف فلولا هجرخأ دقو « تكس ه ظفا نم فرحم « فكتعا , ظفل نأ

 قامركلا برغأو « رہظ ىأ زمه ريغب (حبصلا ادبو ) هلق . ءرجفلا علطو نذؤملا نذأ اذإ ناكر ظفلب عفان نع

 ريدقتلا نوكيف « حبصلل » هلوق ىلع فوطعم هنأ نظ هنأكو <« دما دعب ةزمملاو ةروسكملا نونلاب هنأ ححصف

 ءاببلاب اهريغو لسمو ىراخبلاو أطوملا نم خسنلا عيمج ىف ثيدحلا ناف كلذكسيلو « حبصاا ءادنل فكتعاو

 ثيدحلا ةقباطم مت كلذبو « فطعلا واو ال لاحلا واو هيف واولاو ةروصقم فلأ لادلا دعب و ةحوتفملا ةدحوملا

 هلق . ريثكىبأ نبا وه ( ىحب نع ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ عوطتلا باوب أ ىف هيلع مالكلا ةيقب ىتأيسو « ةمجرتلل

 نآل ‹« ةصفح ثيدح نم ةمجرتلل هب لالدتسالا ىف دعبأ ةشئاع ثيد_- : ريملا نب نيزلا لاق ( ةماقإلاو ءادنلا نيب )

 نيتمكرلاب تنع اهنإ : هلصحم ام كلذ نع باجأ مث . رجفلا دعب ناذاآلا نوك مزلتسي ال « ةماقإلاو ءادنلا نيب » اهلوق

 رجفلا دعب حقو ناذالا نوكي نأ مزلتسا ناذالا دعب امهالص اذاف « رجفلا دعب الإ نايلصي ال امهو « رجفلا ىتمكر

 ءامإلا ىف هتداع ىلع ىرج فنصملا نأ ىدنع ىذلاو < داقتتالا نم ملاس ريغ فلكتلا نم هيف ام عم وهو . یتا

 ةشلاع نع رخآ هجو نم نيباب دعب هدروأ اف كلذ نايبو « هب لدتسي ىذلا ثيدحلا قرط ىف درو ام ضعب ىلا

 نع) هلو ٠ « رجفلا نيبتسي نأ دعب حبصلا ةالص لبق نيتفيفخ نيتمكر عكرف ماق نذؤملا تكس اذإ ناك , هظفلو

 نبا ضرتعاو « هيف هيلع فلتخ مل : بلا دبع نبا لاق « ثيدحلا اذه ىف كلال رخآ دانسإ اذه ( رانيد نب هللا دبع

 ناك هناذأ نأ ىلع لدف « موتكم مأ نبا ناذأ ءادتب | لك الا ةياغ هلعجل « ةجرتلا ىلع لد: ال ثيدحلا اذه : لاقف ىميتلا

 لالدتسالا : ريثما نب نيزلا لاو . هلق ىذلا بابلا ىف هرب رت مدسقت ام هءآوجو . ليلقب رجفلا لبق عش

 ‹ رجفلا علطي نيح ىداني هنأ ىضتقي « موتكم مأ نبا ىداني ىتح » هلوق ناف « هريغ نم هجوأ رمع نا ٹی دحم

 ىلع عمج رايد نب هللا دبع ثيدح هدنم نبا لاق : ( هیبنت ) . ليلب ىداني لاليك ناكل هلبق ىداني ناك ول هنال

 نا كشلا ىلع هنع نوره نب ديزي هاور : هيف هيلع فلتخاف ةبعش هنع هاورو « هنع هءاوعأ نم ةعامج ءاور « هت

 هيف ةبعشاو : لاق < لالب نذؤي ىح !وبرشاو اولكف ليلب ىداني موتاكم مأ نبانا د وأ « روبشملا وه اک الالب

 نع دحأ هجرخأ « اضيأ كلا ىلع هركذذ ةسين أ هتبع نع نح رلا دبع نب بير نع اضيأ هاور هناف ‹ رخآ دانسإ

 نبا هجرخأ اذكو « ىناثلاب امزاج هنع ديلولا وبأ هاورو « لوألاب امزاج هنع ىسلابطلا دواد وبأ هاورو « هنع ردنت

 روصنم قيرط نم قاريطلاو ىواحطلا هجرخأ كلذكو « ةبعش نع قرط نم نايح ناو رذنملا ناو ةعزخ

 باوصلا نأو بواقم هنأب ةمآلا نم ةعاجو بلا دبع نبا يعداو « نحرلا دبع نب بيبخ نع ناذاز نبا



 ثيدحلا ٩۲۰ - ۲۱ | ۴

 « ةشلاع نع نيرخآ نيقيرط نم ةع زخ نبا حبح ىف ثيدحلا تيأر نأ ىلإ كلذ ىلإ ليمأ تنك دقو « بابلا ثيدح

 نذأ اذإو ٠ مكنرغي الف رصبلا ريرض هنأف ورمع نذأ اذإ » هلوق وهو هيف مولا عوقو دعبي ام هظافلأ ضعب ىفو

 <« ظلغ تإ لوقتو ربع نيا ثيدح ركشت تناك انآ اضيأ ةشئاع نع ءاجو < دمحأ هجرخأو « دحأ نمعطي الف لالب

 لالب ناكو : ةشئاع تلاق » دازو ثيدحلا ركذف اهنء هيب أ نع ماشه نع ىدرواردلا قيرظ نم قتلا كلذ جرخأ
 ام نيثيدحلا نيب ىعيضلاو ةعزخ نبا عمج دقو . ىنا رمع نبا طلغ : لوقت ةشئاع تناكو : لاق « رجفلا رصبي

 ناذأ نأ سانلا معي هلي ىنلا ناك. ٠ موتكم مأ ناو لالب نيب ابون ناك ناذالا نوكي نأ لمت هنا : هلصاح
 ملو كلذب نابح نبا مزجو . ىناثلا فالخي ةالصلا تقو لوخد ىلع لدب الو اًميش مئاصلا ىلع مرحب ال امهنم لوالا
 الالب ناف : ناتفلتخم ناتلاح امل تناك امنإو . ابون نكي مل : لیقو « هريغو ءايضلا هياع كلذ ركنأو « الاتحا هدب

 نع ةورع ةباور لمحت كلذ ىلعو « رجفلا حاطي یح حبصلل نذؤي الو هدحو نذؤي ناذآلا عرش ام لوأ ىف ناك

 « نذأ مث أطمت رجفلا ىأر اذاف « ةئيدملا ىف تيب ىلعأ وهو ىتيب ىلع سلحي لالب ناك , تلاق راجنلا ىنب نم أما
 هللا لوسر مأف « ةالصلا تقو نع لأس الئاس نا , سنأ نع ديمح ةءاورو ٠ نسح هدانسإو دواد وبأ هجرخأ

 نذؤي ناكو موتاكم مآ نباب فدرأ مث « حيحص هدانسإو ىناسنلا هجرخأ ثيدحلا « رجفلا علط نيح نذأف الالب متلي

 موتكم مأ نبا رخأ مالا رخآ ىف مث « اهريغو ةسينأ ةباور لزنت كلذ ىلعو « ىلوألا هتلاح ىلع لالب ستساو ليلب
 أطخأ ناك امر هنأ ىور ام كلذ ببس ناكو « ليلب لالب ناذأ رقتساو ٠ رجفلا هل ىعارب نم هب لكوو هفعضل
 ةبلغ نأ ىنعي « مان دبعلا نإ الأ ١ لوةيف عجري نأ متلي ىنلا هرمأف ةرم أطخأ هنأو < هعولط لبق نذأف رجفلا
 نع بويأ نع ةلس نب دا قيرط نم هريغو دواد وبأ هجرخأ ثيدح وهو « رجفلا نيبت نم هتعنم هينيع ىلع مونلا

 لبنح نب دمحأو ىنيدملا نب ىلع ثيدحلا ةمئأ قفتا نكل « ظافح تاقث هلاجرو اعوفرم ال وصوم سع نبا نع عفان
 باوصلا نأو « هعفر ىف أطخأ اداح نأ ىلع ىنطقرادلاو مرثالاو ىذمرتلاو دواد وبأو متاح وب أو لمذلاو ىراخبلاو

 دجو دقف كلذ عمو « هعفرب درفنا ادامح نأو « هنذؤم عم كلذ هل عقو ىذلا وه هنأو ‹ باطخلا نب رمع ىلع هفقو

 بسننلا ءايك ءاي مث ةدحوم اهدعب ءارلا نوكسو ىازلا حتفب وهو ىبرز نب ديعس قيرط نم قبيبلا هجرخأ عباتم هل

GSلف هلضعأ هنكل ٠ اضيأ بوبأ نع رمعم نع قازرلا دبع هاورو . فرعض  

 « اضيأ اهفقوو ابعفر ىف فاتخا هريغو ىنطقرادلا دنع عفان نع ىرخأ'قيرظ هلو . رمع نبا الو اعفان ركذب

 ةلسرم ةداتق نع ديعس قيرط نم ىرخأو لاله نب ديمح نع هريمغو ديبع نإ سنوي قيرط نم ةلسرم ىرخأو
 نأ رقتسا لعأ هللاو اذبلف « ةرهاظ ةوق اضعب اهضعب ىوقي قرط هذهو ؛ سنأ ركذب ديعس نع سنوي ابلصوو
 اذه دعب ىذلا بابلا ف « لياب نذؤي » هلوق نم دارملا تقولا نييعت ىف مهفالتخا ركذنسو « لوألا ناذآلا نذؤي الالب

 رحفلا لبق ناذألا يساي - ۴۳

 نع ىدهّنلا ناثع بأ نع يلا ”نايلُس امدح لاق زیکر انث دح لاق سنو نب دمحأ اشو - ١

 "ن ذوي نق «هروحس نم لالب ”ناذأ مسأدا 8 حا نەن , ال » لاق یی ینا نع دومسم نب وللا دبع

 اهعفرو ِهعباصأي لاقو - بسلا وأ قا AEE e جدل ؛ « ليلب - ىدا وأ -



 ناذآلا باتک ۱۰٤ ٠

 امعدم مث ۲ ىرخألا وف اهادحإ هين ابسپ دير لاقو . « اذه لوقب ىتح  لفسأ ىلإ أطأطو قوق ىلإ

 او هيمي نع
 [ ٩۲۹۸ , ۷۲٤۷ : ىف ءافرط 1۲۱ ثيدحلا ]

 « ةدلاع نع دمت نب ساقلا نع الح هلا 0 لاق ةماسأ 3 اغا لاف فسا اشم - ۲۴ و۲

 ع لاق عالم هللا وسر "نأ « رع نبا نع فان نعو

 نع دلك نب ضاقلا نع م نب هتل ديبع انن دحل ”لضفلا انثدح لاق ئزورملا ىسيع نب سو: ىنث دحو

 وک ا نا ندوب نع اواو اوكف « لياب ةنذؤي الالب "نإ » لاق هنأ شب عونلا نع اع
 [ ۱۹۱۹ : ىف هفرط ٦۲۲ ثيدحلا ]

 دعب ناذالا ةداعإ نع هب تكي له عرش اذإو ؟ الوأ عرشب له هكح ام ىأ ( رجفلا لبق ناذالا باب ) هل
 اقلطم ءافتكالا ىلاو « دمو ةفينح وبأو ىروثلا فلاخو « روجلا بهذ اقلطم هتيعورشم ىلإو ؟ الوأ رجفلا
 ىلازغلا هب لاقو ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو رذنملا نباو ةمزخ نبا فلاخو < مهباحصأو دحأو ىمفاشلاو كلام بهذ

 بيجأو « بابلا ثيدحي بقعتو « ءافتك الا ىلع لدي ام ثيدحلا نم ءىش ىف دري مل هنأ مهضعب ىعداو « ءايحإلا ىف
 ةشلاعو رمع نبا ثيدح درو دق انهو « هفال قطن دري مل اذإ ايف هلحف لزنتلا ىلعو « لدي الف هنع توكسم هنأب

 «دوعسم نبا ثيدح بقع بابلا اذه ىف امهثدحل ىراخبلا داريإ ىف رسلا وه اذه نأكو < ءافتكالا مدعب رعشي امم

 هنأو « تل ىنلا مب رجفلا لبق نذأ هنأ هيف ناف « ءافتك الا ىلع لدي دواد بأ دنع ثراحلا نب دايز ثيدح ممن

 تناكو نيع ةعقاو ىهف اضيأو . فعض هدانسإ ىف نكل « ماقأف هرمأف رجفلا علط نأ ىلا « هعنف ةماقالا ىف هنذأتسا

 الإ هدري ملف . ىبتتا هفالخ ىلع ةنيدملاب لوقنملا لمعلا نأ ريغ « حضاو بهذم هنإ : ىطرقلا لاق مث نمو « رفس ىف

 ظافل أب نكي مل رجفلا لبق ءادنلا نأ - منم ىجورسلا هاكح اك  ةيفنحلا ضعب ىعداو . ةيكل املا ةدعاق ىلع لمعلاب

 ثدح مويلا سانلا هعنصي ىذلا نكل « دودرم اذهو « مويلا سانلل عقب اک اریحست وأ اريكذت ناكام إو « ناذألا

 ناك ول لوألا ناذآلا نالو ‹ مدقم ىعرشلا هانعم ىلع هلم « ناذألا ظفلب ريبعتلا ىلع قرطلا ترفاضت دقو « اعطق

 نأ ناطقلا نبا ىعداو . سابتلالا مهبلع ىثخ هنأ ىضتقي ربخلا قايسو . نيعماسلا ىلع سبتلا امل ةصوصخم ظافلاب

 نبا ةياود ىف ( ناثع ىبأ نع ) هلو . قمجلا ةيواعم نبا وه ( ريهذ ) هلق . رظن هيفو ةصاخ ناضمر ىف ناك كلذ

 ءىش ىف دوعسم نبأ ثيدح نم ثيدحلا اذه رأ ملو « ناثع وبأ انثدح و هيبأ نع نابلس نب رمتعم قيرط نم ةمزخ
 نع رهتشاو < هنع ىيتلا ناملس ةياور نم الإ ناثع ىنأ ةيأور نم الو < هنع ناثع ىنأ ةياور نم الإ قرطلا نم

 ىوارلا نم كش ( مكنم دحأ وأ كدحأ ) هلو . بدنج نب ةرمس ثيدح نم راسم حم ىف دهاش هلو « نايلس

 مضلا زوجي و « رحسلا ىف لكؤي امل مسا هلو حتفب ( هروح نم ) هلق . ةيثيحلا تفلتخا ناو مومعلا ديفي امهالكو
 ديز عجر لاقي « ايدعتمو امزالاةكمهلمثسب ةففخلا جلا ركو ءايلا حتفب ( عجريل ) هلو . لعفلا مسا وهو

 وهو عيجرتلا نم ريصي هناف أطخأ ليقثتلاو مضلاب هاور نم اذه ىلعف . ليقثتلاب ىدعتملا ىف لاقي الو اديز تعجرو

 وأ « اطيشن حبصلا ةالص ىلإ موقيل هتحار ىلإ  دجهتملا ىأ - مئاقلا دري هانعم امن إو « انه اندام سيلو « ديدرتلا



 ۵ ۳ فييدحلا

 نبا ثيدح ىواحطلا كسمتو « هوعنو لسفلاب امل بهأتيل مئانلا ظقويو ‹ رحستيف مايصلا ىلإ ةجاح هل نوكي
 ةدايز < ةالصلل ال , هلوق نأب بقعتو . ةالصلا ال ركذ امل ناك ءادنلا كلذ نأ ربخأ دقف : لاقف هبهذمل اذه دوعسم
 ةالملا تقو لوخدي مالعإ هنأ ىعرشلا ناذآلا فيرمآ ىف مدقت ليق ناف ءركذ ايف رصح هيف سيلو « ربخلا ىف
 امالعإ نوكي نأ نم معأ تقولاب مالعإلا نأ باوجلاف « تقولاب امالعإ سيل . تقولا لبق ناذالاو ةصوصخم ظافلأب
 ؛ هيف بغرم اهتقو لوأ ىف ةالصلا نآل تاولصلا نيب نم كاذب حبصلا تصتخا ام ]و ؛ لخدي نأ براق وأ لعد هنأب

 لوأ ةليضف اوكرديو اوبهأتيل اهتقو لوخد لبق سانلا ظقوي نم بصني نأ بسانف مون بقع ابلاغ ىتأي حبصلاو
 لاقو ) هلوق اذكو « ربظي ىأ لعفلا ىلع لوقلا قالطإ هيف ( رجفلا لوقي نأ سيلو ) هلو . ملعأ هاو . تقولا
 « ءانبلا ىلع مضلاب ( قوف ىلإ ) لوق . « امهبعفرو هيعبصاب د ىنيمشكلا ةباور ىفو . راشأ ىأ ( اهعفرو هعباصأب
 ىأ ( ريهز لاقو ) هلو . ( دعب نمو لبق نم مالا هلل إل وحن هظفل نود هيلا فاضملا ةينل ( لفسأ ) اذكو
 اضرتعم علطي هنال قداصلا رجفلا ةفص ىكحيل امهةرف مث هيعبص] نيب عج هنأكو « راشأ نمم اضيأ یهو « ىواراا
 ىف ربظي هناف < ناحرسلا بنذ ٠ برعلا هيمست ىذلا وهو بذاكلا رجفلا فالخم « الاهشو اني ابهاذ قفآلا معي مث

 نب ىسع قيرط نم ىليعامسالا ةياور ىفو < هسأر أطأطو عفر هلوقب راشأ كلذ ىلإو < ضفخني مث ءامدلا لعأ
 اذ ناك يدحلا لصأ نأكف « اذكم رجفلا نكلو « اذكه الو اذكه سيل رجفلا ناف » نايلس نع سنوي
 نع ريرج ةياور ايف عقو ام رصخأو « ةاورلا ةرابع تفلتخا !ذهبو « دارملا ىلع ةلادلا ةراشالاب ان ورقم ظفللا
 هيف ددرتو < ابوسنم هرأ م ) ق#] ىنثدح ) هلو . « ليطتسملا نكل و ضرتعملا رجفلا سولو , لسم دنع ناجاس
 « انريخأ و هلوقب هريبعت هيلع لدي و « ىزملا هب مزج اک هيوهار ناب فورمملا لظنحلا ميهاربإ نبا ىدنع وهو . ىنايجلا
 مث ىطساولا هنأ ىطايمدلا طخ عقو ام امأو ٠ رصأ نب قحإو روصنم نب قعحإ فال انئدح طق لوقي ال هناف
 نبا خويش ىف سيل و نوک ةماسأ ابآ نال « ءىش ةماسأ ىلأ نع هل فرعي ال هنال باوصب سيلف نيهاش نبا هناب هرسف
 ريدقتلاف ء انثدح لئاق هللا ديبعو « ةماسأ وبأ لاق لعاف ( انثدح هللا ديبع لاق ) هلو . ةفوكلا لهأ نم دحأ نيهاش
 هللا ديبع نع ثيدحلا جرخأ هنأ لصاحلاو . دمت نب مساقلا نع» ىلع فوطعم وه (عفان نع) هلق . هللا ديبع انثدح
 ىلع هيف رصتقاف ىناثلا امأو 6 ةشلاع نع مساقلاو رمع نبا نع عفان نيدانسا هيف هل ركذ لوالا : نيهجو نم ربع نبأ

 « نذؤي » ظفلب مايصلا ىف هدروأ دقو «« ىداني ىح » ىنممشكلا ةياور ىف ( نذؤي ىتح ) لق . ىناثلا دانسالا
 اذه یو . اذ لغو اذ قع نأ الإ امهيناذأ نيب نكي ل: مساقلا لاق « رجفلا علطي ىتح نذؤي ال هئاف ١ هرخآ ىف دازو

 , ملف ىعبات مساقلا نال لسم هن لاقي الو ‹ « ليلب نذؤي الالب نا  هلوق نم یرخالا تاياورلا ىف قلطأ امل دييقت
 ناطقلا ىح ةءاور نم ىواحطلا دنعو « ثايغ نب صفح ةياور نم ىئاسنلا دنع تين هنآل « ةروك ملا ةصقلا كردي

 دعصيو اذه لزني نأ الإ امهنيب نكي ملو » كلاق ثيدحلا ركذف ةشئاع نع مساقلا نع رمع نب هللا ديبع نع امهالك
 ةياور ىف لسم دنع عقو دقو . ةمشأاع نع هتياور ىف ىأ « مساقلا لاق د ىراخبلا ةباور ىف هلوق ىنمف اذه ىلعو « اذه
 تتيث و « جردملا » باتكىف هت وأ رظن اهفو « ةدايزلا هذه لثم رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ريع نبا
 ناذآلا هيف عدي ىذلا تقولا نأ ىلإ بهذ نمل ةجح هيفو « هيلا ةراشإلا تمدقت ىذلا ةسينأ ثيدح ىف اضيأ ةدايزلا
 نع هحيحصت ىحو جابملا حرش ىف ىبسلا هراتخاو بهذملا ىف هجوآلا دحأ وهو ؛ روخسلا تقو وه رجفلا لبق

 ىرابلا حف # ۴



1١ ١٠ e 5ناذألا باّك-  

 ناب اذه حجري : هاكح نأ ذعب لاق هناف هب رعشب ديعلا قيقد نبا مالكو « ىوغبلا هب عطقو ىلوتملاو نيسح ىضاقلا

 نال الشع امةشم ناذالا تقو ناك اذإ كاذو ‹ اعط نيعم أال ةدئاق هب قلعتي رخ € ليلب ىداني الالب نأ « هلوق

 اذهو : لاق ٠ قداصلا رجفلا عولط هعنم ىذلا لب برشلاو لك الا عنمب ال كلذ نأ مب نيبف رجفلا عولط دنع نوكي

 ثيدحلا نع باجأو « ىناثلا ليللا فصن نم هأدبم نأ هبتك رثك أ ىف ىوونلا حصصو ٠ اهتقو لوأ ىف حبصلا كاردال

 عولط براق اذاف « هوحو ءاعدلا هناذأ دعب صب رتب و نذؤي ناك الالب نأ هانعم ءابلعلا لاق : لاقف ملم حرش ىف

 اذهو . رجفلا عولط لوأ عم ناذآلا ىف عرشی و قري مث اهريغو ةراوطلاب بهأتيف موت.كم مأ نبا ريخأف لزن رجفلا

 لاوقأ كلذ ءاروو . ليوأتلا هل غوسي ىتح هحمص ال صاخ ليلد ىلإ جات ب ثيدحلا قاسل هتفل اع حوضو عم ب

 نم امهن اذأ نيب ناكامل : هلوقب رجفلا لبق ناذآلا ةيعورشم مدعل ىواحطلا جتحاو . تايبقفلا ىف ةةورعم ىرخأ

 مأ نبا هبيصيو لالب هتطخيف رجفلا عولط وهو ادحاو اتقو نادصقي اناك امهنأ تبث ةشئاع ثيدح ىف ركذ ام برقلا
 كلذ عوقو ناكل ىعدا م ناک ولو 2 هيلع دمتعاو انذؤم علم ىنلا هرقأ ام كل ذك ناك ول هنأب بقعلو . موتكم

 ش لعآ هللاو . هتداعو هنأش ناک كلذ نأ ىلع لدي رمع نبا ثيدح رهاظو . اردان هنم

 ؟ ةماقإلا رن نمو « ةماقإلاو ناذألا نيب ك صاب - ٤
 اک ۱ ت 1 ١

 ولا لفغم نب هللا دبع نع ةدير نبا نع ّريَرْللا نع دلاخ امثدح لاق ُئطساولا قئاحسإ شرو - 4
 « ءاش نك - ئال الص نيتاذأ لك نی » لاق هلي هلا لوسر نأ

 [ ١۲۷ : ىف هفرط _ ٦۲٤ ثيدحلا ]

 ىنلا جر ىتح َىراودلا نوردتبي كَم ”ىبنلا باحصأ نم سان ماق ند اذإ ن ذولا ناك » لاق كلام نب سنأ نع

 ةلبج "نب نامع لاق . « ءىش ةماقإلاو ناذألا نيب نكي مو ؛ برغلا لبق نيتك كا َنْلَسُب تلذك مو كفي

 0 لاق الإ امشي نكي 0 2 بث نع ةواد وبأو

 فوذمي اهزيمو ةيماهفتسا« ؟هو نيونت الب انتا ور یف وهف « باب 3 امأ ( ةماقإلاو ناذألا نس ک باب )ەل

 لمجا » لالبل لاق تلي ىنلا نأ رباج نع ىور ام ىلا كلذب راشأ هلعلو ‹ كلذ وحن وأ ةالص وأ ةعاس هريدقتو
 هجرخأ <« هتجاح ءاضقل لخد اذإ رصتمملاو هبرش نم براشلاو هلكأ نم لك الا غرفي ام ردق كتماقإو كناذأ نيب

 . خيشلا وبأ امبجرخأ ناماس شادح نمو ةرب ره ىبأ ثر لح نم دهاش هلو ¢ فدعض هدائسإ نکل مكاحلاو ىذمرتلا

 ريدقالا نأ ىلإ راشأ هنأكف ‹ ةيهاو ابلكو دنسملا تادايز ىف دحأ نب هللا دبع هجرخأ بعك نب ىلأ ثيدح نمو

 .ىف ءالعلا فلتخم ملو « نيلصملا عاتبجاو تقولا لوخد نكم ريغ كلذل دح ال : لاطب نبا لاقو « تبش مل كلذ

 « ةماقإلا رظتنا نمو » ىنيمشكلل تبسن ةباور ىف انه عقوو . قيس اک برغملا ىف الإ ةماقإلاو ناذآلا نيب عوطتلا

 ىذلا وه نوكي نأ لمتحمو « نيهاش نبا وه (ىطساولا قحتإ انئدح) لق . هذه ىلت ةمجرت ظفللا اذه ناف أطخ وهو



 ۱۰۷ . ۲۵ فيدحلا

 نع ىراخبلا ىور دقو ‹« ىلحلا بطقلا طخم الوأ هتلقن ا هتيأر ىنكل « ىضم ىذلا ىف هنع هاناقن و ىطايمدلا هانع
 ىريرجلاو « ناحطلا هلا دبع نبا وهو دلاغ نع ةباور هل تسيل نكل اضيأ ىطساو وهو فالعلا بهو نب قحا
 ليعامسإلا دنع دلاغ نع ةيقب نب بهو ةياور ىف ىمسم عقوو « ةمدقملا ىف مدقت اک ميلا مضب وهو سايا نب ديعس
 هطالتخا دعب ناكهنم نيرخأتملا عامس نأ ىلع اوقفتاو « طلتخا نميف دودعم وهو ‹ تاجرختسملا دئاوف ىدح] ىهو
 لبق هنم حمس نم مو ةيلع نباو لعألا دبعو عيرز نب ديزي ةياور نم ليعامسالا هسسجرخأ نكل < مهم دلاخو
 نم هنإ ىلجملا لاق دقو « اضيأ ىلعالا دبع قيرط نم سم دنع وهو ؛ اضيأ تاجرختسملا دئاوف ىدحإ ىهو « هطالتخا

 هيلع هعبات لب ىريرجلا كلذ عم هب درفني ملو « نينس ناب هطالتخا لبق هنم حمس هناف « یری رجلا نم اعام مهحصأ

 ةيمسن اضيأ دئاوفلا نم عيرز نب ديزي ةياور ىفو « باب دعب فنصملا دنع ىتأيسو « ةديرب نبا نع نسحلا نب سمهك
 ىلع هلح حصي الو « ةماقإو ناذأ ىأ ( نيناذأ لك نيب ) هلو : ىريرجلل هثيدحتب حيرصتلاو هللا دبع ةديرب نبا
 ةمجرتلا فنصملا ىرجأو « « ءاش نمل » هلوقل رييختلاب قطان ىخلاو « ةضورفم نيناذآلا نيب ةالصلا نأل هرهاظ
 نيرمقلا مهوقك بيلغتلا باب نم اذه نأ ىلع حارا دراوتو « دارملا كلذ نأب هسرزجل ربخلل نايبلا ىرجم

 مالعإ ناذآلا نأ اك « ةالصلا لعف روضح مالعإ ابال ناذأ ةماقإلا ىلع قلطأ نوكي نأ لمتحمو « رمقلاو سمشلا

 ريغ ةلفان ةالص نين اذأ لك نيب ريدقتلا نوكي هلال هرهاظ ىلع « نيناذأ » هلوق لس نم عنام الو « تقولا لوخدب

 هاون ددع لك لوانتت اهنوكل تركن وأ « ةلفان ةالص دارملا وأ ءةالص تقو ىأ ( ةالص ) هلو . ةضورفملا

 عامس دنع دجسملا ىلإ ةردابملا ىلع ثحلا هب دارملا نوكي نأ لمحو . رثكأ وأ عبرأ وأ نيتمكرك ةلفانلا نم ىلصملا
 ىتأيسو « ائالث اهلا ىأ ( اثالث ) هلو . رينا نب نيزلا هلاق « ةالص ىف ةالصلا رظتنم نآل « ةماقإلا راظنتال ناذآلا
 لقي مل هنأ نيبي اذهو « ءاش نمل  ةثلاثلا ىف لاق مث « ةالص نين اذأ لك نيب « ةالص نين اذأ لك نيب » ظفلب باب دعب
 مسملو . « ءاش نمل » هلوقب ةرس لك ديق هنأ نم ىلوالا ةءاورلا رهاظ هب رمشي ام فالخم < ةثلاثلا ةرملا ىف الإ ءاش نمل

 ىلع ابف رصتقا هنأ ىأ « ةعبارلا ةرملا ةياورلا هذه ىف ةعبارلاب دارملا نأكو «.ءاش نمل ةعبارلا ىف لاق » ليعامسالاو

 ىف مدقت دقو . ىراخبلا ةياور قفاوت ذو « لوقلا قلطم رابتعاب ةعبار مبضعب الع قلطأف « ءاش نمل » هلوق
 راركتلا نأ ىلع لديل « ءاش نل ١» ثالثلا دعب لاق هنأكو اثالث اهداعأ ةملكب ملكت اذإ ناك لي هنأ سنأ ثيدح لعل

 لعفي نأ علم ةالصال ناذآلا نأ مرتي نأ زوج هنأ ثيدحلا اذه ةدئاف : ىزوجلا نبا لاقو . بابحتسالا دیک اتل

 ةماقإلا ىف كلذ حص دقو « سنأ ثيدح ىف زئاج ةماقإلاو ناذآلا نيب عوطتلا نأ نيبف ام نذأ ىتلا ةالصلا ىوس
 ٠ الإ د ةروهشملا ةاورلا نم صخأ وهو « تميقأ ىنا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ د دحأ دنع عقوو . قأيس اک

 ناذأ ىف نذؤملا ذمخأ اذإ » ىليعامسالا ةياور ىف ( نذأ اذإ نذؤملا ناك ) سنأ ثيدح ىف هلق . « ةبوتكملا
 باوبأ ىف فلؤنلل مدقت اذكو < لب هللا لوسر بامصأ راك مات د ىلابنلا ةياور ىف ( سان ماق ) هلو . « برغملا

 راتتسالا اهلا قابتسالاب مهضرغ نأكو < ةيراس عمج ( ىراوسلا )و نوقبتسي ىأ ( نوردتبي ) هل . ةروعلا رتس
 قیرط نم مسم دازو . لاحلا كلت ىف ىأ ( كلذكممو ) هلؤق . ىدارف نولصي مهنوكل مهيديأ نيب رم نم اج

 ملو) هلو ٠ « امهياصي نم ةرثك نم تيلص دق ةالصلا نأ بسحيف بيرغلا ءىجيف » سأأ نع بيهص نب زيزعلا دبع
 عفدني اذهبو « ريثك ۔یش امهزب نكي ملىأ ‹ مظل هيف نيونتلا ( ءىش ) هلق . ةماإلاو ناذالا يأ ( امبنيب نكي



 ' ناذآلا باتك - ۱۰۸ ٠

 ‹ ليلقلا تابثإ ىضتقي ريثكلا نو « اهل ةنيبم ىه لب , ةلوصوملا ةياورلل ةضراعم ةقاعملا ةباورلا نأ معز نم لوق

 « بيرق ةمانإلاو ناذآلا نيب ناكو » ظفلب ةبعش نع رمع نب نائع قيرط نم ةلوصوم ليعامسإلا امجرخأ دقو

 ىلع قلطملا ىننلا لمح نيتياورلا نيب عمحب : رينملا نبا لاقو 2 هوح ةبعش نع صاع ىنأ قيرط نم رصن نب دمو

 ملو » هلوق لد : لاقف هرهاظ ىلع بابلا ثيدح ءاملعلا ضعب لمحو . ةقيقحلا ىلع ليلقلل تابالاو « ازاجم ةغلابملا

 امهنيب نولصي اونوكي مل مهناف « برغملا ريغب صوصخم « ةالص نيناذأ لك نيب » هلوق مومع نأ ىلع « .ىث امهنب نكي

 قيرط نم رازلا هاور ام كلذ ديؤيو : لاق . هغارف عم نوغرفيو ناذآلا ءانثأ ىف ةالصلا ف نوعرشب اوناكلبأ

 هلوق و . ها + برقملا الإ : ةرغآ ق او 6 لالا تدل ا لنهب نع ةن نشأ دبع ن نع هللا ديبع نب نايح

 امأو ‹ كلذ ناذآلا . انئأ ىف مہعورش نم مزاي الو ؛ هيضتقي ام ثيدحلا ىف سيل هلال رظز « هغارف عم نوغرفيو د

 نم ظافحلا فلاخ هنكل هريغو رازبلا دنع اتودص ناك ناو هنال ةذاشف ةيناتحتلاو ةلمهملا حتفب وهو نايح ةياود

 نيتمكر ىلصي ةديرب ناكو : ليعامسالا دنع هقرط ضعب ىف عقو دقو « هنتمو ثيدحلا دانسا ىف ةديرب نب هللا دبع باحصأ

 سالفلا نع تاعوضوملا فىزوجلا نبا لقن دقو .هتياور ةديرب فلاخم مل اظوفحم ءانئةسالا ناك ولف برغملا ةالص لبق

 برغملا ةالص لبقو برغملا دعب نيتمكرلا نأ سنأ ثيدح رهاظ : هريغو ىطرقلا لاقو < روک ذا انايح بذكهنأ

 هلصأ نأكو ٠ بايحتسالا ىلع لدي اذهو « هيلا نوقبتسي اوناكىتح هب اولمعو هيلع هباحسأ مالي ىنلا رفأ اما ناك

 نم اتسيل امهنأ ىلع لدي لب « بابحتسالا نني الف امهلصي مل جلي هنوك امأو < اس نيناذأ لكي » ملي هلوق
 ادحأ تيأر ام : لاق رمع نبأ نع یورو < ثيدحلا باحأو قععإو دحأ بهذ اممءابحتسا ىلاو . بتاورإا

 كلام لوق وهو . امهلولصي ال اوناكمهنأ ةباحصلا نم ةعامجو ةعبرآلا ءافلخلا نعو « مب ىنلا دمع ىلع امهيلصي

 ىح رصملا دعب ةالصلا نع ىبن ثيح سالا لوأ ىف كلذ ناكامت] : لاقف اميخسن ةيكلاملا ضمد ىعداو « ىعفاشلاو

 ةبظاوملا ترمتسا ولف « اهتقو لوأ ىف برغملا ىلإ ةردابملا ىلا بدن مث ءزاوجلا تقو كلذب محل نيبف ‹ سمشلا برغت
 ‹ اهيلع ليلد ال خسنلا ىوعد نأب بقعتو . اهتقو لوأ كاردإ ةفلاخ ىلإ ةعيرذ كلذ ناكا اهريغب لاغتشالا ىلع

 نع لوقنملاو « هيفن ىلع ةمدقم ةتبثملا سنأ ةياورو « هنع سواط قيرط نم دواد وبأ هاور رمع نبا نع لوقنملاو

 ب اب OST دم هآور ةعبرالا ءافلخلا

 انك : لاقف برغملا لسبق نيتمكرلا نع لثس سماع نب ةبقع نأ عوطتلا باوبأ ىف ىتأيس و . ةهاركلا الو خسنلا ىلع

 دمع ىور دقو . لغشاا هعنم اضيأ هريغ لعلف . لغشلا : لاق ؟ نآلا كعنمب اف : هل لبق < ؛ هب ىنلا دمع ىلع امباعفت

 ىبأو ءادردلا ىبأ و بعكن ب ىنأو صاقو ىنأ نب دعسو فوع نب نم رلا دبع نع ةبوق قرط نم هريغو رصن نبا

 ديحأ اهلعفي ملو ةباحصلا اف فلتخا : ىبرعلا نب ركب نأ لوق امأو . امهلع نوبظاوي اوناكمهنأ مريغو ىسوم .

 لبق نيتمكرلا نولصي اوناك مهنأ نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع انيور دقو « رص نب دمح لوقب دودرف « دعب
 جرعألاو ليقع نب ىحصو ةديرب نب هللا دبعو ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع ةددعتم دين اسأب كلذ جرخأ مث ‹ برغملا

 هللاو نيتتسح : لاقف امهنع لثس هنأ ىرصبلا نسحلا قيرط نمو « كلام نب كارعو ريبزلا نب هللا دبع نب ساعو
 نعو . نيتمكر عكر نأ نذؤملا نذأ اذإ نمؤم لك ىلع قح : لوقي ناك هنأ بيسملا نب ديعس نعو . مب هللا دارأ نمل

 لاق نم لوق : لسم حرش ىف لاتو ‹ هعبت نمو یوو آلا هحجر هجو ةيمقاشلا دنعو . اممابحتساب رخآ لوق كلام



 ۱۰۹ وجو - 1۲۰ ثيدحلا

 رخأتت ال ريسي نمز امهنمزف كلذ عمو « ةئسلا ذبانم دساف لايخ اهتقو لوأ نع برغملا ريخأت ىلإ ىدؤي امهلمف نإ
 ىف ةمكحلاو ليق « رجفلا ىتمكر ىف اک امهفيفخت بابحتسا ىلإ دشرب ةلدآلا عومجو : تلق . اهتقو لوأ نع ةالصلا هب

 ةدابعلا باوث ناك فرشأ تقولا ناك املكو « درب ال ةمافإلاو ناذآلا نيب ءاعدلا نال « ءاعدلا ةباجإ ءاجر امهللا بدنلا
 ةقباطم ( امهدحأ) : ( ناهيبذت ) . حضاوب كلذ سيلو « برغملا تقو دادتما ىلع سنأ ثيدحب لدتساو  رثكأ هيف ٠

 رصق عسم برغملا ةالص لبق نيتعكرلا ىلإ نوردتبي اوناك اذإ ةءاحصلا نأ ىلإ ةراشإلا ةبج نم ةمجرتلل سنأ ثيدح

 ىف برغملا ىهاض ام الإ نيتتمكرب ديقتي الو « ىلوآلا باب نم عقن تاولصلا نم اهريغ لبق لقنتلا ىلإ ةردابملاف اهتقو
 معزو . نآلا ىلإ ةدحوملاو ميجا حتفب وهو - ةلبج نب ناثع ةياور انل لصنت مل ( ىناثلا ) . حيصلاك تقولا رصق :

 نامْع قيرط نم هجرخأ ا٤ ] ليعامسالا ناف ؛ كلذيك سيل و « هجرختسم ىف اهلصو ليعامسالا نأ هعبت نمو ىاطلغم
 . ءافلاو ةلمهملا حتفب ىرفحلا وه ليقو « ىل رهظي امف ىسلايطلا وهو دواد ىنأ ةياور انا لصتت ملكلذكو . رم نبا

 دلا هلو ماع أو سع نب ناهثع قيرط نم امهتيااور دوصقم انل عقو دقو

 ةماقإلا َراقتنا نم اپ - ٥۵

 تلاق لام نأ ري لا نب ورع ىلربخأ لاق یره لا نع بیش ان ربخأ لاق نايلا وبأ اشم - 5

 دمب رجفلا ةالص لبق نيتفيفَح نيك ر مكر ف ماق رجفلا ةالص نم ىلوألاب نذؤمل تكس اذإ كي هلا لوسر ناك
 « ةمافإلل ن ذؤلا هيتأب ىتح نمبألا هقش لع مجطضا م رجفلا نييس نأ

 ]1 :o WY للكل ¢ YF , ۹۹4 : ىف فارطأ 1۲۹ ثيدحلا ]

 هيتأي ىتح نمبألا هقش ىلع عجطضا مث » هلوق ثيدحلا نم ةمجرلا عضوم ( ةماقإلا رظننا نم باب ) هلق
 ‹ لوالا فصلا زارح] ىلإ بودنم مومأملا نال مامإلاب كاذ صاصتخا ىلع اميبنت لاتحالا دروم اهدروأو « نذؤملا

 درو ىذلا نأ بابلا ثيدح نم دافتسي لقو « دجسملا نم ابيرق هلزنم ناك نم كلذ ىف مامإلا كراشي نأ لمتحيو
 هراد نم ةماقإلا عمسي ناك نم امأو . دجسملا نم ةفاسم ىلع ناك نمل وه دجسملا ىلإ قابتسالا ىلع ضحلا نم

 ثيدح نم لسم هجرخأ ام اضيأ ة-مجرتا دوصقم ىفو « دجسملا ىف اهايإ هراظتناك اه اًيهتم ناك اذا ةالصلل هراظتناف

 ناذالا نم غرف ىأ ( نذؤملا تكس اذإ) هلق . ٠ هلي " جرخم ىح مقب ال مث نذؤي لالب ناك م لاق ةرم نب رباج
 بص هائعمو ؛ ةدحوملاب ىور هنأ نيتلا نبا كحو . ةيناقوفلا ةانثملاب ةدمّتعملا تاياورلا ف اذه« هنع ت وكسلاب

 « قرطلا نم ءىش ىف تبثت مل ةروكذملا ةياورلاو . ه !انسح امالك قذأ ىف غرفأ هنمو « ناذألا ىف هغرفأو ناذالا

 - هنع كرابملا نبا نع اموار  رصن نب ديوس نإ : لاقو ىرهزلا نع ىعازوالا قيرط نم ىناطخلا اهركذ امن او

 ىلع اهلباق هنأ ركذ ىلا هتخسن ىف ابطبض اذكو « ةدحوملاب امن مزج بابعلا ىف ىناغصلا طرفأو . ةدحوملاب اهطبض
 نع ىأ ( والاب ) هلو . لاق اک سیلو فيحصت اهنأ ىعدا مث « ةانثملب امتولوقي نيئدحلا نأو « ىريرفلا ةخسن
 لوسخد دنع هب ندوب ىذلا ناذالا ىلوالاب دارملاو كرت اذإ اذك نع تكس لاقي تكسب ةقلعتم حمو « ىلوالا

 هناخاؤم لبق نم امإ ثينأتلا هءاجو « رجفلا ليق ىذلا ناذالا رابتعاب ناثو ةماقإلا رابتعاب لوأ وهو « تقولا

 ىلوالا ةرملا نع تكس اذإ ريدقتلاو فوذهل ةفص نوكي نا لمتحو « ةماتلا ةوعدلا وأ ةادانملا دارأ هنال وأ ةماقإلل



 ناذلا باك - 1۰ ٠

 جرم ناك ر ىنلا نأ د رضنلا ىبأ ملاس نع ةبقع نب ىسوم قيرط نم قببلا جرخأ : ( هيبنت) . ىلوالا ةرملا ىف وأ

 « هلاسرإ عم ىوق هدانسإو <« « ىلصي مث اوعمتجم ىتح سلج اليلق دجسملا لهأ ىأر ناف « دجسملا ىلإ ءادنلا دعب

 جرم و نذؤملا هينأي نأ دعب كلذ لعفي ناك وأ « حبصلا ريغ ىلع لمع هنال ضراعت بابلا ثيدح نيبو هنيب سیلو

 مالكلا ىئأيسو « ءار هرخآو نونب « رينتسي » ةياور ینو « نون هرخآو ةدحومب (نيبتسي ) هلق . دج.ملا ىلإ هعم
 ىلاعت هللا ءاش نإ عوطتلا باوبأ ىف رجفلا ىتمكر ىلع

 ءا ن ةالص نيناذأ لکن یب ساپ ب ١
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 لفغُم نب هللا دبع نع ديرب نب هللا دبع نع نّسحلا "نب رسم انئدح لاق دي زب "نب هللا دب“ شرو = ۷

 « ءاش نإ - : ةثلاثلا ىف لاق مث  ةالص نيَتاذأ لك نب « ةالص نيئاذأ لک ني » شپ ولا لاق : لاق
 ‹ ثيدحلا ظفلب انه مجرتو ‹ باب لبق هدئاوف ىلع مالكلا مدقت (ةالص نيناذأ لك نيب باب ) هلق

 هيلع لد ام ضعسب كانهو

 دحاو نذؤم رفسلا ىف "نْذَويَل : لاق نم ببسإب - ۷
 5 0 ء و ۰ - 6

 تيتأ » ثربوملا نب كلام نع ةبالق ىلأ نع بوبأ نع بيو انثكدح لاق دّسأ نب لم ارو - ۸

 اومجرا : لاق انيلاهأ ىلإ انقوّش ئأراملف . اةيفَر اميحر ناكو « دليل نرش هدنع انقأف « ىموق نم رقن فب "ىنلا

 14 7 5 0 ها - n 2 2 ها .٠

 )» کریک ا" میو 03 ا 3 نذؤيلف واللا ترعهح ادإف ءاولصو موملعو مف اونوكف
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 نبا نأ » حح دانساب قازرلا دبع هاور ام ىلإ ريشي هنأك ( دحاو نذؤم رفسلا ىف نذؤيل لاق نم باب ) هلق

 نأ بابلا ثيدح رهاظو « رفسلاو رضحلا نيب ةب وةلا ىلإ هنم ريصم اذهو « نين اذأ رفسلا ىف حبصلل نذوب ناكر مع

 » هدي زي دوعسم نبأ ثيدح ىث ىضاملا ليلعتلاو 2 اهريغو حبصلا نيب قري مل هلال 2 رركشب ال رفسلا ىف ناذآلا

 مهددعت ىلإ جيتحا ولو « دحاو الإ هيف نذؤي ال اضيأ رضحلا نال رفسلا ف دحاو نذؤم هلوقل موبفم الف اذه عو

 ونب اعيمج نيذأتلا ثدحأ نم لوأ نا ليق دقو « اعيمج نونذؤي الو ةبج ىف دحاو لك نذأ دلبلا راطقأ دعابتل

 الف ريبك د جسم ناك ناو « اعم ةعاج نذؤي الو نذؤم دعب نذؤم نذؤي نأ بحأو : « مالا و ىف ىىفاشلا لاقو . ةيمأ

 . ةرشع ىلا ةثالث نم مث ( رفن ف ) ەلۋ . دحأو تقو ىف هيلي نم عمسإ نذؤم هنم ة مج لك فنون أب

 دعس نبأ هركذ اف ثيل ىنب دفو مودق ناكو 2 ةن انک نب فانم دبع نب ركب نب ثيل وسب مث ) یوق نم ( هلو

 نم فاق مث ءافب ( اقيفد ) هِلِوَق . كوبا زبجتي وهو تلي هللا لوسر ىلع مدق ئيللا ةلئاو نأ ةددعتم ديناسأب

 نب ليعامسا ةياور ىف داز ( اولصو ) هلق . بلقلا قيقر ىأ نيفاقب ىنهيمشكلاو ليق ليصالا ةباود ىفو « قفرلا

 رخ باب ىف هلثمو « بدآلا باتك نم « مئاهيلاو سانلا ةحر باب »ىف رهو « « لصأ ىنومتيأر اک د بونا نع ةع

 هرهاظ نأ حم ةمجرتال هتقباطم هجو ( ةالصلا ترضح اذاف ) هلق . بويأ نع ققثلا باهولا دبع ةباور نم دحاولا
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 نكل « مهميلعتو مهلمأ ىلإ مغوصو دعب كلذ نأ هرهاظف « ترضح اذاف موملعو مف اونوكف 0 هلوقل افلا

 اضيأ امهنيب ضرامت الو « ءانذاف اتجرخ ات اذإ » اهيف ناف اذه دعب ىذلا بايلا ىف ةبنآلا ةياورلا ىلإ راشأ فاصملا
 كلذو « نذؤيلف نذؤي نأ كنم بحأ نم ىأ انذأ هلوقب دارملا نال «دحاو نذؤم » ةمجرتلا هذه ىف هلوق نيبو:

 لاق ثيحح بابلا ثيدح قايس نم حضاو وهو « ةمامإلا فالخي نسلا ناذالا ىف ريدتعي ال و « لضفلا ىف امبئاوتسال
 دقو « ناذآلا بوجو ىلعو ناذألا ىلع ةمامإلا ةيلضفأ ىلع اذ لدتساو « ميريكأ مكمؤيلو دحأ مكل نذؤيلف ه
 اذه ىلع مالكا ةيقب ىنأيسو ‹ بوجولا مدع ىلع عامجإلا لقن نم أطخ نايبو ناذآلا لئاوأ ىف ةيف لوقلا مدقت
 ىلاعت هللا ءاش نإ ةمامإلا باوبأ نم « ةءارقلا ف !ووتسا اذإ باب » ف ثيدحلا

 يجو ةفرعب كالذاكو « ةماقإلاو ةءاج اوناك اذإنيرفاسللن اذألا با 4

 ةريطلا وأ ةدرابلا ةليلا ىف « لاحرلا ىف ٌةالصلا د ندا لوقو
 رد ییا نع بهو نب در نع نسحلا ىلأ رجاهملا نع ةيمش اذث"دح لاق ميهاربإ نب رم اشم - ف سماع / ٠ 4 1 ب 2

 .دربأ : ل لاقف ند ۇي نأ دارأ م . دربأ : هل لاق ندو نأ زذ ؤلا دارأف « رفس ىف هب ”ىنلا حم انك » لاق
 « مرج حيف نم رملا ةدش نإ : هيي "بلا لاتق « لواتلا ”لظلا ىراس ىتح درب : هل لاقف ن ذوي نأ دادأ ' ل 3 ف ها 1 < 9 51 7 : 0 0 ا عوف

 ثربوللا نب كلام نع ةبالق ىلأ نع ءاذملا دلاخ نع "نايف انثدح لاق فسوب "نب دمت شرو - ۰ " 7 0 5 5 ت 2
 کوی م ءابقأ ءانذأف ار اا ر “ینا لا قف ءّرثسلا رئادبرب هلل ىنلا نالجر ىلأ» لاق ° | ىك ى* ا i ےک 6 ر 8

 6 يسارك أ

 7-20 5 5 5 0 5 ت

 ءاتيفر امحر ل هللا كلوسر ناكو « ليلو اموب نب رشع ٌهدنع انهأف نوب راقتم ةببش نحنو إب ىلا ىلإ انين »
 ,جيامأ ىلإ اومجرا لاق كراع اندم فضا ع انلأس  انقيشا دق وأ  انلهأ انيبتشا دق انآ “اظ الف
 ترص اذإف « ىلصا ىنومتيار م اولصو  اهلغفحا ال وا امظفحأ ءايشأ نك ذو - مورمو « موهعو مف اوميقاف 2 5 و ء “ س 00 عو 0 5 75 5 573

ge.دويلف ٌةالصلا ۶ كو ¢  ù17 أ ممول کدحأ  € 

 اوناكاذإ ) هلو . سنجلل وهو « دارفالاب « رفاسملل د نيقابللو ىنهيمشكلل اذك ( نيرفاسلل ناذآلا باب ) هلق
 دانسأب قازرلا دبع ىور دقو « درفنملا ناذأ عمم ام اف سيل نکل ءاهدروأ ىتلا ثيداحألا ىطنقم ره ) ةعامج

 ممريغامأف ء امل اوعمتجيل ةالصلاب ىدانيف ريمأ مهلع بكر وأ شيم نيذأتلا ام : لوقي ناك هنأ رمع نبا نع حي
 لكل ناذالا ةيعورشم ىلإ مريغو ىروثلاو ةثالثلا ةميآألا بهذو . كلام نع كلذ وحن ىكحو . ةماقإلا ىه ااف
 غلابو ‹ درفنلل ناذآلا بايحتسا یف وهو «ءادنلاڀ توصلا عفر باب »ىف ديعس ىبأ ثيدح مدقت دقو < دحأ

 ىر وأ ةالصلا ةصص ىف اطرش كلذ ىر ناك هلعاو ٠ ةالصلا دعأف مقت لو نذؤت لف رفس ىف تنك اذإ : لاقت ءاطع
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 ناذآلا باتك و

 ىف ةماقإلا ةيعورشم ىف فلتخم ملو « ناذآلا ىلع افطع ضفخلاب ( ةماقالاو) هلق . اموجو ال ةداعإلا بابحتسا

 الالب نأ هيفو « لسم دنع وهو « جملا ةفص ىف ليوطلا رباج ثيدح ىلإ ريشي هلمل (ةفرعب كلذكو ) هلق . لاح لك

زم ىه مم ا نوكسو ميجلا حتفب ( عمجو ) هلق ٠ ةقرع موي رصملاو ربظلا نيب ملم ىنلا عمج امل مافأو نذأ
 « ةفلد

 ءاشعلاو  ةماقإو ناذاب برغملا لص هنأ : هيفو جحلا باتتكىف هركذ ىذلا دوعسُم نا ثيدح ىلإ كذب راشأ هنأكو

 مدقت دقو « اضيأ ضفخحلاب وه ( نذؤملا لوقو ) هلق ٠ هلعفي كلي هللا لوسر تيأر , لاق مث « ةماقإو ناذأب

 هنأو لالب وه نذؤملا نأ نايبلا هيفو « تيقاوملا ىف « ربظلاب داربالا باب ه ىف قوتسم رذ ىلأ ثيدح ىلع مالكلا

 جررختمملا ىف يعل وبأ حرص كلذبو « ىنايرفلا وه ( فسوي نب دمج انثدح ) هلو . ةمجرتلا هذه قباطيف « ماقأو نذأ

 فسو نب دم هنكل 5 ةنييع نب نايفس نع امر أ فسوب نب دمع نع ىراخبلا ىور دقو ؛ ىروثلا وه نافسو

 «نايفس » قلطأ اذإ هنكل ةنوبع نبا نع اضيأ یورب ناک ناو ىنايرفلاو « ىروثلا نع ةياور هل تسيل و ىدنكيبلا

 نب كلام امه ( نالجر ىتأ ) هلو ٠ كلذ انمدق دقو « هنيب ةنييع نبا نع ىور اذإو « ىروثلا هب ديرب امناف

ع نم تفرصنا و ظفلب داهجلا باتك نم «نينثالا رفس باب » ىف ىتأيسو « هقيفرو ثيدحلا ىوار ثريوملا
 ىلا دن

 دارأ : راصقلا نب نسمحلا وبأ لاق ( انذأف ) هلق ٠ هبحاص ةيمست هقرط نم ءىش ىف دأ لو «ىل بحاصو انآ عقل

 دار ناف « ظفللا رهاظ وه اک امیج انذ وي نأ امه مآ هنأ هنم مېف هنأكو « ءىري دحاولا ناذاف الإو ‹ لضفلا هب

 ةدح ىلع نذؤي امهنم الك نأ دارأ نإو . هفالخم فلسلا نع لقنلا انمدق دقو ء دارم كلذ سيلف اعم نانذؤي امن

 نرأ ىلع مالا لمح ىلوالاف ؛ نذؤملا ةءاجإ دحأ لكل بحتسي ممن . ةعامجا نكي دحاولا ناذأ ناف « رظن هيفف

 هرهاظ نع هفرص ىلع لماحلانأو < هلبق ىذلا بابا ىف رخآ هيجوت هل مدقت دقو « بيحب رخآلاو نذؤي امهدحأ

 عم تنك اذإ د ثيدحلا اذه ىف ءاذحلا دلاخ نع ةملس نب دامح قي رط نم قاربطللو . . ؟دحأ کا نذؤيلف » هيف هلوق

 وهو « ةصقلا دمت ىلع ثيدحلا ظافلأ فالتخا لم ىطرفلا حورتساو « اكربكأ اكمؤيلو < مقأو نذأف كبحاص

 : هلوقو « هقنع ابرضا ىسرح اب : هلوقک < دحاو دارملاو عمجاب و ةينثتلاب مالا قلطي دق : ىنامركلا لاقو « ديعب

 ةماقإلاب نذؤملا ةباجإ بابحتساب لاق نمل ةجح هيف (اهقأ مز هلق . دحاو براضلاو لتاقلا نأ عم « يک ونب هلتق

بأ ةياور ىف انه عقو : ( هيبنت ) . ميقب ىذلا وه نذؤي ىذلاف الإو « ىضم ام ىلع مالا لمح نإ
 انثدح و تقولا ى

 هلق بابلا ىف ىضم ام وحن الوطم ثريوحلا نب كلام ثيدح ركذف < بوب أ نع باهولا دبع انثدح ىنتملا نب دمع
› 

 ةاورلا یقاب رصتقا كانه هركذ ىلعو « «دحاولا ريخ باب »ىف هماّب ىقتأيسو

 رتليل ىف رع نا نذأو لاق مفا ل رع نب ولا ديب نع يح انتربخأ لاق دس اشو - +

 لَك لوقي م نذوب ذم ماب ناك يل هلا لوسر نا ارا . كلاحر یا راسل همت ناخب ةدراب

 « رفسلا ىف ةريطلا 11 ةدرابلا ةليللا ىف لاحد ف 008 الأ ا

 ١ ] ىف هفرط 7+ ثيدحلا : 555 [

 نع ةفيحج ىلأ نب نوع نع سيلا وأ انثدح لاق رنو "نب رم لف قاحسإ شو
-- ۳ 
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 اه کر یح د ْرِمَعْلا لال جر ٤ ¢ ةالصلاب هن داف ”لالب ءا 04 حطب الا ي هلآ اوسر ا 5 لاق هيأ



 ثيدحلا ۳۳ ,١

 « ةالصلا مافأو « حطبألاب هلي لوسر ىد نيب

 نالعف نزو ىلع نون اهدعب مبل ابو ةمجعملا داضلا حتفب وه ( نانجضب ) هله . ناطقلا وه ( ىح انثدح ) هلق

 عضوم "وه : نيبيرغلا ليذ ف ىسوم وبأ لاقو . ةكم ةيحانب ليج وه : هريغو حاحصلا بحاص لاق « فورصم ريغ

 بحاص لاقو . کم نم ديرب لع لبج وه : هعيت نمو قراشملا بحاص لاقو . ةئيدملاو 9 نيب لبج وأ

 نم رثكأ ردقلا اذهو . ىهتتا . لايمأ ةعسبرم ىداو نيبو هنيبو « اليم نورشعو ةسمخ کم نيبو هنبي : قئافلا

 نم فال ‹ اه. ىنتعاو نک امالا كلت دهاش نم قئافلا بحاصو « ءانتعا ديم ىلع لدي لايمالاب هطبضو . نيديرب

 : ىعازخلا دبعم لاق موب نانجضو ديدق نيب و : لاق ىركبلا ديبع وبأ هاكح ام هديؤيو .الصأ اهرب مل نم هركذ مدقت

 دلا ىح امل نائجض ءامو ىدعوم ديدق ءام تاءج دق

 لوقي مث ) هلِوَق . نذؤملا سمأي ناك لسم ةيادد ىف ( انذؤم ىمأي ناك ) ےلوق . رمع نبا ىأ ( انربخأو ) هلق
 لوقي » ظفلب لسم ةءاور ركذ امل : ىطرقلا لاقو « ناذالا غارف دعب ناك روكذملا لوقلا نأ ىف حرص ( هرثأ ىلع

 دقو . یتا. سابع نبا ثيدح نيبو هنيب امج « هنم غارفلا ليبق هرخآ ىف دارا ا نوكي نأ لمتح « هئادن رخآ ىف

 الدب لاقي كلذ نأو « هرهاظ ىلع سابع نبا ثيدح لمح هنأ ةع رخ نبا نع « ناذآلا ىف مالكلا باب د ىف انمدق
 الو .ىجلا نع اورخأت « لاحرلا ىف ةالصلا و ىنعمو « اهلا اوبله « ةالصلا ىلع ىح » ىنعم نال ىنعملا ىلإ ارظف ةلعيحملا نم
 نوكي ناب ركذ ام هنم مزاي الو « امني عما نكميو . ها رخألا ضيقن امهدحأ نال اعم نيظفللا داري] بساني
 ةليضفلا لككتسي نأ دارأ نأ بدن ةالصاا ىلإ اوله ىنعمو « صخرتي نأ دارأ نمل ةصخر لاحرلا ىف ةالصلأ ىنعم

 : لاقف « انراطف « رفس ىف علم هلا لوسر عم انجرخ , لاق لسم دنع رباج ثيدح كلذ ديؤيو . ةقشملا لمحت ولو

 رطملا دانسإو « ةلعاف ىنعم ةليمذ ىنامركلا لاق ( ةريطملا وأ ةدرابلا ةليللا ف) هلق ٠ هلحر ىف مكنم ءاش نم لصيل

 ه أ . اهيف ةروطم حصي ال ذإ ةريدطم هلوق ىف ءاحلا دوجول  اهيف روطمم ىأ  ةلوعفم ىنعمب اهنإ لاقي الو «زاجب اهلا
 كلذ لدو « حير تاذ وأ رطم تاذ وأ ةدراب ةليل  ةناوع ىبأ حيحص ىفو « كشلل ال عبونتلل ( وأ ) هلوقو . اصخلم

 نأ ةيعفاشلا دنع فورعملا نكل « عاجالا هيف لاطب نبا لقنو « ةعاملا نع ىح تإ ىف رذع ةثالثلا نم الك نأ ىلع
 ىف عفان نع حل نبا قيرط نم ننسلا ىف نكل « ليللاب ةثالثلا صاصتخا ثيدحلا رهاظو « طقف ليللا ف رذع حبرلا

 اموي اورطم مهنأ » هيبأ نع حاملا ىبأ ثيدح نم حصص دانساب ايفو: « ةرقلا ةادغلاو ةريطملا ةليللا ف د ثيدحلا اذه
 « هقاحلا ىضتقي سايقلا نكل « اعرص راهنلا ىف عيرلا رذعب صخرتاا ثيداحألا نم ءىش ىف رأ ملو « مهل صخرف

 ىف ةيتالا عفان نع كلام ةباورو « رفسلاب كلذ صاصتخا هرهاظ ( رفسلا ىف ) هلو . ابجو ةعفرلا نبا هلقن دقو

 رفاسملاب كلذ صتخم نأ ىضتقت ديقملا ىلع قلطملا لح ةدعات نكل ٠ روبجلا ذخأ ابو « ةقلطم ةءاملا ةالص باوبأ
 ىف عقو ( قح] اتثدح ) هلق . لعأ هاو . هقحلت ال نم نود رضحلا ىف ةقشم كلذب هقحلت نم هب قحلي و « اقلطم

 ميهاربإ نبا وه له ىذابالكلا ددرت دقو « فارطآلا ىف فلخ مزج كلذبو « روصنم نبا هنأ تقولا بأ ةياور
 نع دانسالا اذهب ثيدحلا اذه جرخأ السم ناب كلذ ىلع لدتساو روصنم نبا هنأ ىلايج لا حجرو « روصنم نبا وأ

 قرط نم ليعامسالا هجرخأ دقو ‹ فنصملا هرصتخا ( لالب جرخ مث ةالصلاب هنذآف ) لَم . روصنم نب قح]

 يرابا ف ب ؟ جاوادس م



 ١ :٠ ناذآلا باتك ۔ -

 رصتخا ( ةالصلا ماقأو ) هلق ٠ ةصقلا ركذف « أضوتف ءوضوب اعدف » ةالصلاب هلوق دعب لاقف نوع نب رفعج نع

 ىف هيلع مالكلا انمدق دقو « ثيدحلا « نورم نعظلاو هيدي نيب اهزكرو د یهو اضيأ ىليعامسالا دنع یهو « هتيقب

 « بابلا كلذ ىف هاني دقو ‹ كم جراغ فورعم عضوم وه ( حطبالاب ) هلو . « هفلخ نمل ةرتس مامإلا ةرتيم باب »

 ةفاسم حطب الآو عمج نيب لب « هدارم كلذ سيا و « ةمجرتلا ىف اهل هركذل عمج عضوم حطبالاب دارملا نأ مهضعب مهفو
 نيرفاسلل ةماتإلاو ناذآلا ةبعورشم ىهو ةمج ثلا لصأ ىف لخدي هنال ةفيحج ىنأ ثيدح دروأ امنو « ةليوط

 ؟ ناذألا ىف سفلي لهو « انه اهو انه اه هاف ”نذؤلا مب له تسيسسإب - ۹

 هينذأ ىف يعبأ لمح ال رع نا ناكو . هينذأ ىف هيعبصإ لج هنأ لالب نع“ و

 ةو قح ءوضألا : ءاطع لاقو . وضو ريغ یل N ميهاربا لاقو

 هنايحأ لک لع هلا ذب لب ءىنلا ناک: ةثئاع تلاقو

 الالب ىأر هنأ هيأ ر رغ ةفيخج أ ن نوع نع "نايف ات دح لاق فتوي 5 ل نص س ٤

 » رئاذألاب انبهو انهه هاف مب ا ل ذو

 نم ةددشم ةدحوم مث تاحوتفم ني ءاتب مث ةيناتحت ءايب وه ( انبهو انبه هاف نذؤملا عبتتي له باب ) هلو

 هنآل عفرلاب نذؤملاو « عابتالا نم ةدحوملا رس و ةانثملا ناكسإو هلوأ م ضل « عيشي » ليصالا ةياور ىفو « عبذتلا

 نإ ىنأيس اک لامشااو نيملا اتہج امهم دارملاو ناكم افرظ « ايو الود ومما ل رعت نود عسا لت

 صخشلا هريدسقت فوذع هلعافو بصنلاب نذؤملا ظسفل : ىنام ركلا لاقو . ثيدحلا ىلع مالكلا ىف ىلاعت هللا ءاش

 « مزالب كلذ سيل و . ه | « هآف عبنتأ تلم , ثيدحلا ىفهلوق قفاويل : لاق « نذؤملا نم لدب بصنلاب هافو « هوحنو

 اذكو ءهيف ةدراولا هظافلأ ضعبب هل مجرتي لب ابلاغ هدروي ىذلا ظفللا عم فق ال هنأ فئصملا ةقيرط نم فرع امل

 « الاشو انيمي هيفب عبقتي لعب » هحيح ىف ةناوع ىبأ دنع نايفس نع ىدهم نب نمحرلا دبع ةياور ىف ناف « انهه عقو
 انيمب هسأرب ليع نايفس فصوو < هيفب عبتتي نذؤي الالب تيأر » ليعامسالا دنع نايفس نع عيكو ةياود فو

 . رابتعاب عبقتم امهنم لكف هيلا رظني ةفيحج وبأ ناكو ٠ نيتيحانلا هيفب عبتتي ناک الالب نأ لصاحلاو « الامشو

 دنع نايفس نع قرزألا قمح] ةءاور قو کو ةءاور ىف هانمدق ام ىلإ ريشي ( ناذآلا ف تفتلب لهو ) ەلۋ

 هنأ لالي نع ركذيو ) هلق ٠ « تفلاو , ظفلب ب مدآ نب ىح ةياور ىف ىتأيسو « الامثو انيمي فرحني لعخ د ىناسفلا

 ناكو) هل . دعب هو نس اک نایفس نع هريغو قازرلا دبع ةياور ىف عقو ام ىلإ كلذب ريشي ( هينذأ ىف هيعبصإ لعج

 مضي قولعذ نبا رغصم ةلمهملاو نونلاب وهو ريسن قيرط نم ةيش بأ نباو قازرلا دبع هجرخأ ( حلا رمع نبا
 ديعس هلصو حلا ىمخنلا ىنعي ( ميهاربإ لاقو ) هلو . ريع نبا نع ماللا مضو ةلمبملا نيعلا نوكسو ةمجعملا لاذلا .

 لاقو ) هلق . « ميقيف عجري مث أضوتيف جزخم مث » دازو كلذب هلع روصنم نع ريرج نع ةبيش ىنأ نباو روصنم نبا
 « اتضوتم الإ نذؤملا نذؤي ال نأ ةئوئسم ةنسو قح : ءاطع ىل لاق د لاق ريرج نبا نع قازرلا دبع هلصو (لا ءاطع

 ريغ ىلع لجرلا نذؤي نأ هرك هنا « ءاطع نع رخآ هجو نم ةيش ىأ نالو « ةالصلا ةحتاف وه « ةالصلا نم وه



 او ۳٤ یدل

 هلق : فعض هدانسإ ىفو ةريره ىنأ ثيدح نم قبيبلاو ىذمرتلا هجرخأ عوفمم ثيدح هيف درو دقو « ءوضو

 . هلصو السم نأو « ضيحلا باتكنم « كسانملا ضئاحلا ىضقت باب »ىف هيلع مالكلا مدقت ( ةقئاع تلاقو )
 راكذألا ةلمج نم ناذآلا نال نييفوكلاو كلام لوق وهو « ىعخنلا لوق رايتخا ىلإ ةراشإ انه هل ىراخبلا داري] فو
 هيفاني ىذلا عوشخلا هيف بحتسي ال اک « ةلبقلا لابقتسا نم الو ةرابطلا نم ةالصلا ىف طرتشي ام هيف طرتشي الف
 ءاململا رظن فالتخالو « ةمجرتلا هذه ىف راثآلا هذهل هركذ ةبسانم فرعت اذه و « نذآلا ىف عبصإلا لعجو تافتلالا
 . ىروثلا وه نايفسو « ىبايرفلا وه ( فسوب نب دمع انئدح ) هلق . كلاب مرحي ملو ماوفتسالا ظفلب اهدروأ اهف
 عبتتأ تاع » لاق ثيح متأ لسم دنع نايفس نع عيكو ةياورو ‹ ارصتخم هدروأ اذك ( ناذآلاب انبهو انهه ) هلق

 هلع نأو ناذآلا ىف تافتلالل ديبقت هيف اذهو « حالفلا ىلع ىح < ةالصلا ىلع ىح : لوقي الامثو انيمي انهو انرهأ هاف
 لدبي ال همفب حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح هلوق دنع نذؤملا فارعتا » ةميزخ نبا هيلع بوبو < نيتلعيملا دنع
 ىف لوقي لعل , ظفلب اضيأ عيكو قيرط نم هقاس مث « هجولا فارحتاب مفلاب فارعنالا نكمي امنإو : لاق « هلك
 اهادحإ : ناتدايز ثيدحلا اذه ىف ىروثلا نع قازرلا دبع ةءباور ىفو «الامثو انيمب هسأر فرحبو « اذكه هناذأ
 انبه هاف عينيو روديو نذؤي الالب تيأر » ىذمرقلا دنع هظفلو « نذآلا ىف عبصإلا عضو ىرخآلاو « ةرادتسالا

 نع مدآ نب ىح كلذ نيب « نوع نع نايفس ةياور ىف جردم وهف « روديو » هلوق امأف « هينذأ ىف هاعبصإو انبهو
 جاجح ناك : نايفس لاق « الامثو انيمي تفتلاو انبهو انره هاف عبتأف نذأ الالب تيأر ه لاق هيب نع نوع نع نايفس
 هجرخأ « ةرادتسالا هيف ركذي مل انوع انيقل ايلف « هناذأ ىف رادتساف » لاق هنأ نوع نع انل ركذي  ةاطرأ نبا ىنعي -
 « نايفس نع ىدعلا ديل ولا نب هللا دبع قيرط نم تملا هجرخ أ اذكو « مدآ نب ىحب قيرط نم خیشلا وبأو ىناربطلا

 قب رط نم مهريغو ةبيش ىبأ نباو روصنم نب دیعسو هجام نأ هجرخأ جاجح نع روهشم وهو « اجاجح مسي م نکل
 مهلثم وه نم مېفلاخ دقو < ءافعض ةثالثلا نكل ‹ نوع نع ىزرعلا دمعو ىدوألا سيرد] هقفاو لب هب درفني مو
 نأب عملا نكمميو « دواد وبأ هجرخأ « ردتسي ملو » هثيدح ىف لاقف نوع نع هاورف عيبرلا نب سيق وهو لثمأ وأ

 ىلع هعبت نمو لاطب نبا ىشمو . هلك دسجلا ةرادتسا ىنع اهافن نمو « سأرلا ةرادتسا نع ةرادتسالا تيثأ نم
 عامسالل نينذؤملا ةرادتسا ىلع ليلد هيف : ديعلا قيقد نأ لاق « هلك نديلاب ةرادتسالا زاوج ىلع هب لدتساف هرهاظ

 اضيأ فلتخاو ؟ ةلبقلا ليقتسم نات راق هامدقو طقف هبجوب وأ هاك هنديب ريدتسي له فلتخاو « نيتلعيحل اب ظفلتلا دنع

 نع ةالنملا ىلع ىح مث هنيم نع ةالصلا ىلع ىح لوقي وأ « ةرم نيتيناثلا فو ةرم نييلوالا نيتلعيجلا ىف ريدتسي له
 ظفل ىلإ برقأ لوالاو : لاق . امهنم بيصن ةبج لكل نوكي هلال ىناثلا حجرو : لاق ؟ ىرخالا ىف اذكو هلام
 ىف نيمبصإلا عضو امأو . نيتبجلا لهأ عامسإ دصقي ةرانم ىلع ناك نإ الإ رودي ال : دمحأ نع ىنغملا فو . ثيدحلا

 ام اهصأ نم « قيلعتلا قيلعت » ىف امتركذ دهاوش هلو « ةناوع وبأ هجرخآ نايفس نع اضيأ لمؤم هاور دقف نينذألا
 تناك فيك ل السبل تلق : لاق هثدح ىتزوملا هللا دبع نأ قشمدلا مالس بأ قيرط نم نابح نباو دواد وبأ هاور
 ثيدح نم رک احم لاو هجام نبالو « تنذاف ذأ ىف ىعبص] تلعجل  لالب لاق ه هيفو ثيدحلا ركذف ؟ لِي ىنلا ةقفن

 : ناتدئاف كلذ ىف ءاملعلا لاق « فعض ةدانسإ ىفو « هينذأ ىف هيعبصإ لمح نأ الالب م مب ىنلا نا د ظرقلا دعس
 6 لإلب نع ظرقلا دم قيرط نم خيشلا وبأ ه.جرخأ فيعض ثيدح هنقو « هتوصل عفرأ نوكي دق هنأ امهادحإ



 ناذآلا باتك- ۱۱٦ ٠

 قوف هدي لعجم : مهضعي لاق مث نمو ‹ نذؤي هنأ مم هب ناك وأ دعب ىلع هآر نم فرعيل نذؤلل ةمالع هنأ امهيناث
 هبحتساو : لاق ٠ ناذألا ىف هينذأ ىف هيعبص] نذؤملا لخدي نأ لملا لهأ بحتسا : ىذمرتلا لاق « بسح هنذأ
 « ةحبسملا الأ ىوونلا مزجو « ابعضو بحتسي ىلا عبصإلا نييعن درر مل: ( هيبنت ) . اضيأ ةمافإلا ىف ىعازوألا
 الالب نا » ظفلب ةفيحج ىنأ ثيدح ةبسف قفولل ىنغملا ىف عقو : ( رخآ هيبنت ) . ةلممألا نع زاحب عبصإلا قالطإو

 بابلا ثيددح جرختسملا ىف عن وبأ قاسو ٤ مو وهو © لسمو ىراخيلا حيرخت ىلإ «هينْذأ ىف هيعبص] عض وو نذأ

 امهنأ هماب-إل ءداجأ اف نایب ريغ نم قازرلا دبع ظغلب نايفس نع قازرلا دبعو ىدبم نب نمحرلا دبع قيرط نم
 ناعتسملا هللاو . كلذ نم نحرلا دبع ةياور ةمالسو « جاردإلا نم قازرلا دبع ةياور ىف ام تفرع دقو « ناتمفاوتم

 ةالصلا اننا لج رلا لوق صا - ۰

 حصأ إب ئا ”لوقو « كرت م: لقيل نكلو « ةالصلا اننا : لوقي نأ نيري نبا هركو

 نحي ایپ » لاق هيبأ نع ةداتق ىلأ نب لا دبع نع یی نع هاي اند لاق رمي وبأ اشو - ٥

 الف : لاق . ةالصلا ىلا اناجغَتسا : اولق ؟ كنأش ام : لاق ىلع الف « لاجر ةا حم ذإ « هل ىنا مم لص

 «اومأَف كتاف امو ءاوُنصف منكر ذأ اف « ةنيكسكلاب مكيف ةالصلا تأ اذا . اول

 أ نبا هلصو ( حلا نيريس نبا هركو ) هلق . ؟ ال مآ هرکی له ىأ ( ةالصلا انتئاف لجرلا لوق باب ) هلق
 وه ( هلي ىنلا لوقو ) هلو . هركذف « هرکی - نيريس نبا ىنعي _ دم ناك , لاق نوع نبا نع رهزأ نع ةبيش

 ظفل قلطأ عراشلا نأ درلا هجوو . نيريس نبا ىلع ادار فنصملا مالك اذهو . هربخ حضأو « ءادتبالا ىلع عفرلاب

 اذهو « كردن مل لقيلو » لاق هنال ظفلا ةبج نم ههرك امئاف ههرك هنوک عم نيريس ناو « زاوجلا ىلع لدف تاوفلا

 نبا هظحل ىذلا وه كلذ لملف « انتتاف فالخب هيلا كاردإلا مدع ةبسن هيف كردن مل هلوق نكل « تاوفلا ىنعم لصحم

 دمحأ دنعو . هفالخم صنلا توبثل حيحص ريغ هناف « نيريس نبا لوق ىلإ ةبسنلاب ىأ حيم هانعم حصأ هلوقو . نيريس

 ءب ىنلا هيلع ركشي ملو « ةالصلا انتئاف هللا لوسر اي تلقف » ةالصلا نع مهمون ةصق ىف ةداتق ىبأ ثيدح نم

 اهلك ةالصلا كردب نأ لمتحي نذؤملا ةباجإ دنع ءرملا نأ ةماقإلاو ناذآلا باوبأ نم اهدعب امو ةمج رثلا هذه عقومو

 تاوف دنع لمعلا ةيفيكو ةالصلا ىلإ نايتالا ةيفيكو تاوفلا قالطإ زاوج ىلإ جيتحاف « ايش كردي ال وأ اهضعب وأ

 . أ نب هللا دبع نع ) هلوَق . ريثكىبأ نبا وه ىحيو « نمحرلا دبع نبا وه ( نابيش ) هلق . كلذ وحنو ضعبلا
 هب هل هللا دبع رابخاب حيرصتلا ريثك ىبأ نب ىحي نع مالس نب ةيواعم قيرط نم مسم ةياور ىف ( هيبأ نع ةداتق
 مالو فلأ ريغب «لاجر ةبلج , ىليصالاو ةميرك ةياور ىفو ( لاجرلا ةبلج ) هلو . هللا دبعل ةداتق ىبأ رابخابو

 هذه وحن ىف هوحن هنع نسحلا نع سنوي ةياور نم ىناربطلا هاور اف ةركب وبأ مهنم ىعس دقو ‹ ىنمذلا دبعلل امهو

 رطاخ تافتلا نأ ىلع هب لدتساو . مهتكرح لاح مهتاوصأ ىأ « تاحوتفم ةدحومو مالو ميج « ةبلج هو . ةصقلا
 هدعب يذلا بابلا ىف نتملا يلع مالكلا ركدنسو . هتالص دسفب ال ثداحلا مالا ىلإ لصملا



 1۷ مج ثيدحلا

 راقرلاو ةنيكسسلاب تيلو , قالصلا ىلإ عسي ال ساپ - ١
 كم ّئبلا نع ةداتق وأ هلقو . اوُعأف مكتاهامو ءاولصف تک ذأ ام : لاقو

 ةريره ىبأ نع بسلا نب ديس نع ئره“زا اند لاق بذ ىلأ نبا انّئدح لاق مدآ شو - ۹
 ىلإ اوشماف م اقإلا ممت اذإ » لاق يو ”ىبنلا نع ةريره ىأ نع لس ىبأ نع یره ا نعو . وا ”ىبلا نع

 (اوع آف كتاف امو ءاواصف مث ردأ اف : اوءرسُم الو « راقّولاو ةنيكستلاب مكنياعو ةالصلا
 [ 308 : ىف هفرط 1+7 ثيدحلا ]

 ريغ نع رذ يأ ةاور نمو ىلبصالا ةاور نم ةمجرتلا هذه تطقس ( ا ةالصلا ىلإ ىعسي ال باب ) هلق
 كلذ الولو « ةمجرتلا ف ركذ ام ىلع دوعي ريمضلا نال « ةداتق وبأ هلاقو » امف هلوقل بوصأ اهتويئو « ىسخرسلا
 ىأ ( ىرهزلا نعو ) لوق . هنع هقاس هنال ةدئاف الب اراركت ةداتق نأ ركذ نوكيف قباسلا نتملا ىلإ ريمضلا داعل

 نيخيش نع ىرهزلا نع هب ثدح بثذ ىبأ نبا نأ ىأ < هنع بثذ ىنأ نبا نع مدآ وهو , هليق ىذلا دانسالاب

 ةللس ىبأو ديعس نع » هيف لاقف مدآ نع « ةعمجا ىلإ ىثملا باب , ف فنصملا امهعمج دقو « ةريره ىنأ نع هب هاثدح

 ىنطقرادلا ركذو < امنع ىرهزلا نع دعس نب مهاربإ قيرط نم لسم هجرخأ كلذكو 0 ةريره ىبأ نع امهالك

 هناف ىذمرتلا امأو . امهدحأ ىلع رصتقا امر ناكو : لاق اعيج امهنع هدنع هنأب مزجو ىرهزلا ىلع هيف فالتخالا

 رمعم نع قازرلا دبع قيرط نمو « هدحو ةبلس ىنأ نع ىرهزلا نع رمعم نع عيرز نب ديزب قيرط نم هجرخأ

 اک ىرهزلا نع ةنيبع نبا قيرط نم هجرخأ مث « مصأ قازرلا دبع لوقو : لاق « هدحو ديعس نع ىرهزلا نع

 ىثملا باب ١» ف فنصملا هجرخأ دقو . امنع هه ثدح ىرهزلا نأ تبي مل ول حيحص لمع اذهو « قازرلا ديع لاق

 ىنطقرادلا لاق ام حجرتف هدحو ةبلس ىبأ نع ىرهزلا نع امهالك سن وب قيرط نم لسمو بيعش قب رط نم « ةعمبلا ىلإ
 موهفم نم هنأ رهاظلا نكل « ةالصلا متن اذإ » ةداتق ىبأ ثيدح ىف هلوق نم صخأ وه ( ةماقإلا مەم اذإ) هلو

 نع ىبن دقف كلذ عمو ‹ كلذ وحنو لوألا ةريبكنلا ةليضف كاردإ ىجرتي ةالصلا تميقأ اذإ عرسملا نال « ةقفاوملا

 نم عارسالا نع ىههنيف اهلك ةالصلا كاردإ ققوحتي هنال عارسالا ىلإ جاتح ال ةماقالا لبق ءاج نم هريغف ؛« عارسالا

 ةالصلا تميقأ اذإ عرسملا نأ ةمافإلاب دييقتلا ىف ةكسملا : لاقف اذه ريغ ىنعم مهضعب هيف ظحل دقو . ىلوآلا باب
 لبق ءاج نم فالخم ٠ هريغو ليترتلا ف عوشخلا مام هل لضحب الف ةلاحلا كلت ىف وهو أرقيف ربنا دقو اهلا لصي

 وهو « ةمانإلا لبق ءاج نمل عارسإلا هركي ال هنأ اذه ةيضقو . ىنا حيرتسي ىتح هيف ماقت ال دق ةالصلا ناف كلذ

 كلذ نال ةماقإلاب ىناثلا ثيدحلا ىف ديق ام"او « ةماقإلا لبق ام لوانتي هنال « ةالصلا متت اذإ , هلوق يرصل فلاخع

 « ةنيكسلا كيلعو ه هريغل و « رذ ىبأ ةياور ىف اذك ( ةنيكسلاب مكيلعو ز هلق . عارسالا ىلع بلاغلا ىف لماحلا وه

 ىوونلا اهطبضو ؛ ءارغإلا ىلع بصنل اب هحراش ىطرقلا اهطبضو « سن وب قيرط نم لسم ةباور ىف اذكو « ءاب ريغب

 يلع 3 ىلاعت هلوةك هسفنب دعتم هلال : لاق ءابلا لوخد مهضعإ لكشتساو « لاحلا عضوم ىف ةلمج الأ ىلع عفرلاب

 موصلاب هيلعف د ثيدحو هللا ةصخرب مكيلع » ثيدك ةحيحصلا ثيداحالا ىف ءابلا ةدايز توبثل رظن هيفو ( مكسفنأ

 ةشئاع هتلاق « كتبيعب كيلع ١ ثيدحو « ةيفص ةصق ىف ةحلط ىال هلا  ةأرملاب كيلعف ٠ ثيدجو ء ءاجو هل هنأف



 ناذآلا باتك ۱۱۸ ٠

 اذه هب للع ىذلا نا مث . كلذ ريغو « كسفن ةصيوخم كيلع ء ثيدحو « ليلا مايقب كيلع ١ ثيدحو « رمعل

 كلذ تبث اذإو « ءابلاب هيدعت عانتما هسفنب ىدعتب نأ زوم هن وكن م مزلي الذإ ؛ هدوصقم فوم ريغ ضرتءملا

 ءالعلا قيرط نم سم ىف تعقو ةدايز نم دافتست سالا اذه ىف ةكحلا : (ةدئاف) . لعأ هللاو نيتغل هيف نأ ىلع لديف

 « ةالص ىف وهف ةالصلا ىلإ دمعي ناك اذإ كدحأ ناف » هرخآ ىف لاقو بابلا ثيدح وحن ركذف « ةريره ىنأ نع هيب أ نع

 (راتولاو) هلق . هبانتجا ىلصملل ىغبذي ام بانتجاو هداتعا ىلصملل ىغبني ام داتعا هل یغبنیف « ىلصملا كح ىف هنأ ىأ

 نأو « اقرف امهنيب نأ رهاظلا : ىوونلا لاقو . ديك أتلا ليبس ىلع ركذو «ةنيكسلا ىنعع وه : ىطرقلاو ضايع لاق

 هلق . تافتلالا مدعو توصلا ضفخو رصبلا ضخك ةئيهلا ف راقولاو « ثرعلا بانتجاو تاكرحلا ىف ىنأتلا ةنيكسلا

 لاجعتسالا ىأ ,اولمفت ال و ةداتق ىلأ ثيدح ىف هلوق لوأ نم ىلعدرلا هنم دافتسي و « دیک أت ةدايز هيف (اوعرسنالو)

 نب قم] نع ىحم اذهو ءالف ةريبكتلا توف فاخ نكر اقولا ىناني ال ىذلا عارسالا امأو « راقولا مدع ىلإ ىضفملا

 ائيش ةالصلا نم كردي مل ول هنأ ىلع كلذب هبن : ىوونلا لاق « ةالص ىف ومف ه امف ىتلا ءالعلا ةباور تمدقت دقو هيوهار

 تدرو هتاذ دوصقم ىنعم وهو اطخلا ةرثك مزلتسي اضيأ عارسالا مدعو « ةالصىف هنوكل هدوصقمل الصح ناكل

 نم لجر نع بيمملا نب ديعس قيرط نم دواد ىنالو < ةجرد ةوطخ لكب نا » ملسم دنع رباج ثيدك ثيداحأ هيف

 ةنسح هل هللا بتكال] ىنعلا همدق عقرب مل  دجسملا ىلإ جرخ مث « ءوضولا نسحأف كدحأ أضوت اذإ د اعوفمراصنالا

 اضعب اواص دقو ىتآ ناف « هل رفغ ةعامج ىف ىلصف دجسملا تأ ناف < ةئيس هنع هللا طح الإ ىرسيلا همدق عضي ملو

 اف) هلق .« كلذك ناك ةالصلا مف اولص دقو دجسملا ىتأ ناو « كذبك ن اك قب ام متأو كردأ ام ىلصف ضعب قبو

 اولصق متكردأ اف کب ىلوأ وه ام کل تيب اذإ ىأ . فوذحم طرش باوج ءافلا : ىامركلا لاق ( اواصف متكردأ

 اذه لدتساو . عارسالا كرتو ةنيكسلا نم هب مكن مأ ىذلا متلعف ىأ مكددأ اف متلعف اذإ ريدقتلا وأ : تلق

 « ريثكلاو ليلقلا نيب لصفي ملو ءاولصف مكردأ اف » هلوقل ةالصلا نم ءزج كا رداب ةع املا ةليضف لوصح ىلع ثيدحلا

 « كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم د قب اسلا ثيدحلل ةمكر نم لقاب ةعاجلا كردت ال : ليقو  روهجلا لوق اذهو
 . اهب اصاخ اثيدح ةعجلا ف نأو « تاتوألا ىف درو هنأو هعضوم ىف هنع باوجلا انمدق دقو « ةعجلا ىلع اسابقو

 نبا هجرخأ هنم حرصأ ثيدح هيفو « اهيلع دجو ةلأح ىأ ىف مامإلا عم لوخدلا بابحتسا ىلع اضيأ هب لدتساو
 ادجاس وأ اتاق وأ امك ار قدجو نم » اعوفرم راصنألا نم لجر نع عيفد نب زيزعلا دبع قيرط نم ةبيش ىبأ

 ؛ ىرهزلا ةباور ىف حيحصلا وه اذه , اولكأ ىأ ( اومتأف كتاف امو ) هلو . « الع انأ ىلا ىتلاح ىلع ىعم نكيلف

 ىف هدانسإ جرخأ هنأ عم ؛ ةظفللا هذه ىف مهولاب هيلع زييقلا ىف لسم كحو « اوضقاف ١ ظفلب ةنييع نبا هنع هاورو

 ` م« اوضقاف » لاقف ةريره ىنأ نع مامه نع رمعم نع قازرلا دبع نع دحأ ىور اذكو « هظفل قسي مل نکل هحيحص

 ةياورف « ةداتق ىبأ ثيدح ىف اضيأ فلتخاو . « اومتأف د ظفلب قازرلا دبع نع عفار نب دمع نع مسم هجرخأو

 لسم جرخأو « هنع ةبيش ىبأ نبا هركذ اذك « اوضقاف د نايفس نع ماشه نب ةبواعمل عقوو « اومتاف » نوجا
 نع ةبلس ىبأ نع مدار ن دعس نع هلثم دواد وأ یورو « اضيأ هظفل قسي ملف ةبيش ىبأ نبا نع هديحص ىف هدائسإ

 نبا لاق اذكو : لاق رذ ىبأ ثيدح ىف فلتخاو < ةريره أ نع عفار ىنأ ةباور ىف تعقوو : لاق « ةريره نأ

 « كقبس اه ضقاو « تكردأ ام لص د ظفلب لسم دنع نيريس نبا ةياورو : تلق . < ضقيلو » ةريره ىبأ نع نيريس
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 نيب انلعج اذإ كلذ ةدئاف ربظن امنو « اوضقاف , ظفلب اهلقأو « اومتأف د ظفلب درو تاياورلا رثكأ نأ لصاحلاو

 ىنعم ىلإ فالتخالا در نكمأو هنم ةظفل ىف فلتخاو ادحاو ثيدحلا جرخم ناك اذإ نكل « ةرياغم ءاضقلاو مامتالا

 درو « اضيأ ءادآلا ىلع قلطي هنكل ابلاغ تئافلا ىلع قلطي ناك ناو ءاضقلا نال كلذك انهو « ىلوأ ناكدحاو

 ءادألا ىنعم ىلع اوضفاف لوق لمحيف رخأ ناعم دريو « ( !ورشنتاف ةالصلا تيضق اذاف ل ىلامت هلوقك غارفلا ىنعع
 هتالص رخآ وه مومأملا هكردأ ام نأ ىلع . اوضقاف ةياورب كسم نمل هيف ةجح الف ؛ اومتأف هلة راغي الف غارفلا وأ

 ةمان] ةالص ى نك نو اطر ىه لب تقلا كرو ةوؤسلا ةا فو نف رعاك زا ى ربحلا ل تسع
 لك ىلع هتالض رخآ ىف دهشتي نأ هيلع بج هنأ كلذ ىلع ليلد حضوأو « همدقت ءىش نع الإ نوكي ال مالا نآل

 لبجال الا دهشت ام هنإ لاطب نبا لوقو . دبشتلا ةداعإ ىلإ جاتحا امل هل ارخآ مامالا عم هكردي ام ناک ولف « لاح

 كلذل رذنملا نبا لدتساو « روكذملا داريإلا عد ىلع ضهانلا باوجلاب سيل دشت قبس ىلا جاتع مالسلا نال مالسلا
 روبمجا نيظفللا ىضتقم لع دقو . ىلوألا ةعكرلا ىن الإ نوكت ال حاتتفالا ةريبكت نأ ىلع اوعمجأ مهنأ ىلع اضيأ
 ىف نآرقلا مآ عسم ةروسسلا ةءارق نم هتاف ىذلا لشم ىضقي هنأ الا هنالص لوأ وه م ومأملا كردأ ام نإ : اولاق ميلاف
 وهف مامإلا عم تكردأ ام  هلوق هيف ةجحلا نأكو . نيتيقابلا نيتعكرلا ىف رهجلا ةداعا هل اوبحتسي مل نكل « ةيعابرلا

 طقف نآرقلا مأ الإ أرقي ال ىلزملاو قحسإ نعو « قبلا هجرخأ « نآرقلا نم هب كقبس ام ضقاو كنالص لوأ
 هتاف هلال « هتاف ام ماهتاب ىماللل ةعكرلا كلت هل بسحت مل امكار مامإلا كردأ نم نأ ىلع هب لدتساو « سايقلا وهو
 نم لك نع « مامالا فلخ ةءارقلا د ىف ىراخبلا هاكح لب <« ةعاجو ةريره ىنأ لوق وهو « هيف ةءارقلاو فوقولا
 خيشلا هاوقو ٠ ةيمفاشلا ىلدع نم امهريغو ىعبضلاو ةءزخ نبا هراتخاو « مامالا فلخ ةءارقلا بوجو ىلإ بهذ
 ىنلا هل لاقف ‹ فصلا نود عكر ثيح ةركب ىبأ ثيدح رووخلا ةجحو . ملعأ هللاو نب رخأتملا نم ىبسلا نيدلا قت
 ىلاعت هللا ءاش نإ ةالصلا ةفص ءانثآ ىف ىف أ يسو « ةعكرلا كلت ةداعاب هرسأي ملو « دعت الو اصرح هللا كداذ د يق

 ؟ ةماقإلا دنع مامإلا اًوأر اذإ سانلا موقي ىتم پس اپ - ۲

 نع ةداتق ىلأ نب للا دبع نع حي لإ بتك : لاق ماش انت دح لاق ماريا "نب رم شم - ۷

 « ىنوَرت ىتح اوموقت الف ةالصلا تميق أ اذإ » شب للا لوسر لاق : لاق هيبأ

 [ ۹۰۹ , ۱۳۸ : یف ہافرط ۹۳۷ ثيدحلا ]

 ىف هلوق نآل ماهفتسالا ظفلب ةمجرتلا دروأ ليق ؟ ( ةمافالا دنع مامإلا اوأر اذإ سانلا موقي ىتم باب ) هلق
 ديقم ريغ قلطم وهو < ةيؤرلا دنع مايقلل يوس «ىنورت ىتح » هلوقو « مايقلا نع ىهن «اوموقت ال ١ ثيدحلا
 وبأ هاور دقو ‹ ىتاوتسدلا وه ( ماشه ) لوق . ىتأيس اك كلذ ف فلسلا فلتخا مث نمو « ةماقإلا ظافلأ نم ءیشب

 ىلإ بتك) هلو . ناخيش هيف هل هل علف ٠ يحب نع راطعلا نابأ نع انه هيف ىراخبلا خيش ميهارب] نب لسم نع دواد
 « يحي نع امهالك فا وصلا جاجحو ماشه نع مشه قيرط نم ليعامسالا هاور دقو « هنم هعمسي مل هنأ ىف رهاظ ( حب
 ىبأ نب هللا دبع نأ هيلا بتك ىحي نأ ماشه نع رخآ هجو نم جرختسملا ىف ميعن وبأ حرصو خيصلا سيلدت نم وهو
 ( فورت ىتح ) هلق . ةماقالا ظافلأ .تركذ اذإ ىأ( تميقأ اذإ ) هلق : یجب سيلدت كلذب نمأف « هثدح ةداتق



 قازرلا دبع قيرط نم نابح نبالو < لاسم هجرخأ ی نع رمعم نع هريغو قازرلا دبع هب حرصو تجرخ ىأ

 مايق ىف عمسأ ل : أطوملا ىف كلام لاقو ٠ اوموقف هريدقت فذح كلذ عم هيفو « کیلا تجرخ قورت یتح » هدحو

 بهذو . فيفخلاو ليقألا مهنم ناف. سانلا ةقاط ىلع كلذ ىرأ ىنآ الإ ‹ دودحم دحب ةالصلا ماقت نيح سانلا

 لات اذإ موقي ناک هنآ سنأ نعو < ةماقإلا غرفت ىح اوموقي مل دجسملا ىف مهعم مامإلا ناك اذإ مهنأ ىلإ نورثكآلا

 باع نع قتحإ نأ قيرط نم روصنم نب ديعس هاور اذكو « هريغو رذنملا نيا هاور « ةالصلا تماق دق ه نذؤملا

 تادع ةالصلا ىلع ىح لاق اذإو « مايقلا بجو ربك أ هللا نذؤملا لاق اذإ د لاق بيسملا نب ديعس نعو « هللا دبع

 تماق دق لاق اذاف « حالفلا ىلع ىح لاق اذإ نوموقي ةفينح ىنأ نعو « مامإلا ربك هللا الإ هلإ ال لاق اذإو « فوفصلا

 نم فلاخو <« هوري ىتح نوموقي ال مهنأ ىلإ رولا بهذف دجسملا ىف مامإلا نكي مل اذإ امأو . مامإلا بك ةالصلا

 امسي ناك اذإ هلزنم ىف مامإلاو ةماقإلا زاوج هيفو مهيلع ةجح بابلا ثيدحو « انحرش ىذلا ليصفتلا ىلع انركذ

 وهو « هتيب نم متلي ىنلا جرخمي نأ لبق ماقت تناك ةالصلا نأ ثيدحلا رهاظ : ىطرقلا لاق . كلذ ىف هنذإ مدقتو

 الالي نأب امبنيب عمجيو . لسم هجرخأ « يقلب ىنلا جرخم ىتح مبقي ال ناك الالب نا » ةر نب راج ثيدحل ضراعم

 ىف موقي الف اوماق هوأر اذإ مث « سانلا بلاغ هارب نأ لبق ةماقإلا ىف عرشی هاريام لواف تل ىنلا جورخ بقازي ناك

 اوناک سانلا نأ ٠ باهش نبا نع جيرج نب نع قاذرلا دبع هاور ام هل دهشيو : تلق . مهفوغص لدتعت ىتح هماقم

 ىبأ ثيدح امأو « فوفصلا لدتعت ىتح هماقم لتي ىنلا ىتاي الف « ةالصلا ىلإ نوموقي رك أ هللا نذؤملا لوقي ةعاس

 مەن ىبأ جرختسم ىف هظفاو < لع ىنلا جرفت « ميفوفص سانلا ىوسف ةالصلا تميقأ ١ ظفلب ابيرق ىلا ةربره

 جر نأ لبق فوفصلا انلدعف انمقف ةالصلا تميقأ » لسم دنع هظفل و « انيلع جرخ مث ميفوفص سانلا فصف د

 لَ هللا لوسرأ ماقت تناكةالصلا نا ١ دواد ىبأ ةياور ىف هنعو . ثيدحلا « هماقم ماقف ىتاف ‹ قلي ىنلا انيلا

 زاوجلا نايبل عقو امير كلذ نأب ةداتق ىلأ ثيدح نيبو هنيب عمجبف « هب ىنلا ءىحي نأ لبق مهماقم سانلا ذخأيف
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يدح ىف كلذ نع ىبنلا ببس ناک ةريره ىبأ ثيدح ىف مهعينص ناب و
 ماقت ةعاس نوموةي اوناك مهنأو < ةداتق ىلأ ث

 هراظنتا مهياع قديف جورخلا نع هيف .ىطبي لغش هل عقب نأ لاتحال كلذ نع مابنف « يقلب ىنلا جرخي مل ولو ةالصلا

 عقو كلذ نوكسي نأ لاتحال < موقلا ضعب ةجاح ىف اليوط هماقم ىف مات هنأ ىنألا سنأ ثيدح اذه درب الو

 زاوجلا نايبل هلمف وأ ءاردان

 راقَولاَو ةنيكسكلاب "بلو « ًالجمتسم ةالصلا ىلإ عسي ال ساپ - ۴٣

 ”لوسر لاق : لاق هببأ نع ةداتق ىبأ نب لل دبع نع 0 نع نابيش ان لح لاق وبأ او د دعم

 كّرابما "نب ىلع ةعبات . « ةنيكتلاب كسيلعو « نور ىتح اوموقت الف ةالصلا تق أ اذإ » يك لا

 ةءاود فو « ىو#لا ةياور ىف اذك ( راقولاو ةنيكسلاب املا مقيلو < الجعتسم ةالصلا ىلإ موقي ال باب ) هلو

 ىعسي ال باب » ظفلب نيقابلا ةباور ىف اعمجو « ىنبيمشكلا ةياور نم طقسو < ةالصلا ىلا ىعسي ال باب د ىلمتسملا

 ىنأ ثيدح ىف نيريس نبا ةياور ىلإ كلذب ريشي هناك ( ىعسي ال ) هل . « خلا الجعتسم ايلا موقي الو ةالصلا ىلا

 فنصملا دنع ةريره نأ نع ةيلس ىبأ ةياور فو « كدحأ اهلا ىعسي الف ةالصلاب بوث اذا » هظفلو ملسم دنع ةريره
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 نيبو هني عملا هجو ىتأيسو « نومست اهونأت الف ةالصلا تميقأ اذا » ةعدجا باتاك نم , ةعمجلا ىلا ىشلا باب ه ىف

 رذ ىبأ ةياور ىف اذك ( ةئيكسلاب كيلعو ) هلق ٠ ىلاعت هقلا ءاش نا كانه ( هقلا ركذ ىلا اوعساف ال ىلاعت هلوق

 نع قرط نم ةناوع وبأ هجرخأ اذككو « ءابلا فذحب « ةنيكسلا كيلعو » تقولا ىبأو ليصألا ةياور ىو « ةميركو

 مكيلطو ه هظفلو « ةعدلا باتك ىف فلؤملا اماصو هتسباتمو « يحب نع ىأ ( كدابملا ن نب ىلع هعبات ) هل . نابيش
 بقعتو « ةدايرلا هذ ىحب نع كرابملا نب ىلعو نابيش درفت : قرطلا سابملا وبأ لاقو . اضيأ ءاب ريغب « ةئيكسلا

 مالس نب ةيواعم هآور :  لاقف ىح نع نابأ ةياور بقع دواد وبأ هركذ « ىج نع امهعبات مالس نب ةيواعم نأب

 ليعامسالا اباصو ةقلعملا ةءاورلا هذهو : تلق . « ةئيكملا كيلعو تورت ىتح » هيف الاقو ىحب نع كوابملا نب لعو

 دواد وبأ لاق اک ىحي نع اعيمج ناييشو مالس نب ةيواعم نع سم نب ديلولا قيرط نم

 ؟ ةلمل رجلا ّنم رت له باپ - ٤

GC aباهش نا نع ناسيك ن حللاص  

 ف اق اذإ ىتح « يفوفملا تدعو ةالصلا تف دقو جرخ يقل هلا لوسر نأ » ةريره ىبأ نع هل ىبأ نع

 هاريس انيلإ ج رخ یتح «انتئيه لع اش کف . a ىلع: لاق فرصنا « ريكي نأ ان” رظتفا ُءالصم

 « لّستغا دقو ءام

 دواد وبأو لسم هاور ام صيصخت ىلإ ريشي هنأكو « ةرورضل ىأ ( ةلعل دجسملا نم جرخم له باب ) هلو

 : لاقف نذؤملا نذأ نأ دعب دجسملا نم جرخ الجر ىأر هنأ » ةر ره ىبأ نع ءاثعشلا ىنأ قيرط نم امهريغو

 بنج لاب قحلبف ٠ ةرورض هل سيل نب صوصخم كلذ نأ ىلع لدي بابلا ثيدح ناف « مساقلا ابأ ىصع دقف اذه امأ

 ىف ىتاربطلا هجرخأ دقو . هانعم ىف نمو رخآ دجسم امامإ نوك نم اذكو <« مهوحنو نقام لاو فعارلاو ثدحلا

 هظفل و صيصختلاب و قلب ىنلا ىلإ هعفرب حرصف هنع هللا ىضر ةر ره نأ نع بيسملا نب ديعس قيرط نم طسرالا

 (ةالص'' تميقأ دقو جرخ) هلق . « قفانم الإ هيلا عجري ال مث ةجاحل الإ هنم جرخم مث دجسم ىف ءادنلا عمسي ال »

 ىلا ةياورلا رهاظ وهو ‹ هج ورخ تمدقت ةمافإلا نوكت نأ لمتحيو « ةماقالا لاح ىف جرخ ىنعملا نوكي نأ لمنح
 9 نأ اهتحو < ءافااب اعيمج هجورخ ةيوستلا بيقعتو « ةيوستلاب ةماقإلا بيقعتل « هدعب ىذلا بابلا ىف
 : ىنامركلا لاقو ‹ تلدع فوفصلاو تميقأ ةالصلا نأ لاحلاو جرخ 95 الاح اتعقو نيتلمجا ناب نيتباورلا

 ها اس كر او ل و

 دقو « هل مهتفل اخع هنم ماي الف ىهنلل ابيس كلذ نوكي نأ لاتحا مدقتو : تلق . هيلع لدت ةنيرق وأ هنم نذاب كلذ

 تيوس ىأ ( فوفصلا تلدعو ) ھلو . « ابيرق یورت ىتح اوموقت ال » ةداتق ىلأ ثيدح نيبو هنيب عملا مدقت

 ىف مدقت دقو « فرص اف ربكي نأ لبق » ىرهزلا نع سفوب قيرط نم سم داز ( هالصم ىف ماق اذإ تح ) هلق
 « ركذ هالصم ىف ماق الف » ظفلب سنوي نع رخآ هجو نم لسملا باوبآ نم « بنج هنأ دجسملا ىف ركذ اذإ باب »
 ةركب ىبأ نع نابح ناو دواد وبأ هاور امل ضراعم وهو « ةالصلا ف لخدي نأ لبق فرصنإ هنأ ىلع ليلد هيفف
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 نادا تاک رو فل

 , ىف بيك رقیب هنأ السم راسي نب ءاطع قيرط نم كلامو « مييا أموأ مث ربكف رجفلا ۃالص ىف لخد جلي ىنلا نأ

 ..امهنأي وأ « ريكي نأ دارأ ىلع « ريكو هلوق لمح امهبنيب عما نكعو « اوثكما نأ هديب راشأ مث تاولصلا نم ةالص

 الاو تيث ناف « هتداعكن ارح نبا هب مزجو « رهظالا هنإ ىوونلا لاقو « الاتحا ىطرقلاو ضايع هادبأ , ناتعقاو

 ريبكت لبق مومأملا ريبكت زاوج ىلع ءاطع ثيدحب جتحا ىعفاشلا نأ لاطب نبا ىوعدو « حصأ حيحصلا ف اف

 « دضتعي أم امم جتح لب . اقلطم ليسارملا دري ال ىعفاشلا نأب ةبقعتم « لسرملاب جتحاف هلصأ ضقانف لاق مامإلا

 ىلإ .ىأ ( فرصنا )لوقو « ةيلاح ةلمج ( انرظننا ) هل ٠ هار ؟ذ ىذلا ةركب أ ثيدحل كلذك انه سالاو

 . مكناكم ىلع اونوك ىأ ( مكناكم ىلع) هلو . لاح وأ فانثتسا ( لاق) هلوقو ٠ اذا باوج وهو هترجح

 هرمأ اولثتما مهنأ كلذي دارملاو « ةانثم مث ةحوتفم ةزمه مث ةنك اس ةين تحت ء اي اهدعب ء ءاحلا حتفب ( انتئيه ىلع ) هلق

 . ةلدتعملا مهفوفص ىف مهمايق یهو ءاهبلع مهكرت ىتلا ةيفيكلا ىأ - ةئيملا ىلع !ورمتساف « مكناكم ىلع د هلوق ىف

 . هجوأ ةعاجلا ةءاورو « قفرلا ةئيهلاو ء ةحوتفم نون ءايلا دعيو ءاملا رسكب « انتليه ىلع » ىنممشكلا ةءاود ىفو

 داز ( لستغا دقو ) هلق ٠ هذه دعب ىلا ةباورلا ىف هب حرص اک رطقي ىأ اهضو ءاطلا سكب ( فطن ) هلو

 دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو « لستغأ نأ تيسنف ابنج تنك ىلا » لاقف ةريره ىفأ نع رخآ هجو نم ىنطقرادلا

 لمعتسملا ءاملا ةراهط هيف و « عيرشتلا لجل ةدابعلا مآ ىف ءايبن الا ىلع نايسنلا زاوج لسفلا باتك ىف ىضم ام ريغ

 ةرورضلاب ديقم هنأ رهاظلاو « دع مل ةماقالا نأ ىف رهاظ « ىلصف » هلوق نال « ةالصلاو ةماقإلا نيب لصفلا زاوجو

 . رذع نكي مل اذإ ام ىلع لمحت نأ ىنبنيو « دامت مارحالا نم ةماقالا تدعب اذإ كلام نعو . تقولا جورخ نمأبو

 هسفو ٠ فعر هنأ مويل هفنأب كسم نأك موم رذعب أي نأ باغ نم ليدسو « نيدلا ىمأ ىف ءايح ال هنأ هيفو

 ال هنأو . ةداتق ىبأ ثيدح ىف هنع ىبملا مايقلا ريغ وهو « ةرورضلا دنع امايق مامإلا .ىج نيمومأملا راظننا زاوج

 ةالصلاو ةماقإلا نيب مالكلا زاوجو . لسغلا ىف مدقت اک مميت نأ هنم جورخلا دارأف دجسملا ىف ملتحا نم ىلع بحي

 ثدحلا تقو نع لسفلا بنجلا ريخأت زاوجو . درفم باب ىف قأيسو

 لثم لعفي اندحال اذه عقو اذإ  ىراخبلا ىأ هللا دبع ىلال ليق : انه خسنلا ضعب ىف حقو : ( ةدئاف )

 « اودعقي نأ سأب الف ريبكتلا لبق ناك نإ : لاق ؟ ادومق وأ امابق مامإلا نورظتنيف : ليق . معن : لاق ؟اذه

 هدعل ىذلا بالا رخآ ىف اهضعب ىف عقوو ٠ اماق هورظتنا ريبكلا دعب ناك نإو

 هورظتنا حجر ىتح « كئاكم » مامإلا لاق اذإ ساپ - ٥

 نب ةَلَس ىنأ نع ئرهثلا نغ ئازلا انَنّدح لاق سوب ”نب دمع انن دح لاق قاحسإ (ثشرِم -

 وهو مادقتف ي لا و مو فص سانلا ىكوسف . ةالصلا ت تیا لة بأ مواد

 « مهم ىلصف « ءام ا هر ٤ « لسّغاف َمِجَرف . مذ كم ىلع : لاق مل . بنج

 ..لاسقف , ظفلب لسغلا ىف ىضم اک ىرهزلا نع سنو ةباور ىف ظفللا ا

 ةيناتحتااب و < ليصالل ةزمهابو ¢ نچ نوللاب ( عجرن ىح ( هلو .٠ رجلا فرح فذحب € مكناكم انل
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 نب قحإ هنأ ىنايج لاو رهاط نبا زوجو « بوسنم ريغ تاياورلا حيمج ىفاذك ( قتحإ انثدح ) هلو . نيقابلل
 هل هقايس ىف تيأر نأ ىلإ ىنايرفلا نع هدنسم ین هتوبثل هيوهار نبا هنأ زوجأ تنكو « ىزملا مزج هيو « روصنم
 ( ةللس ىبآ نع ىرهزلا نع ) هلو . ةطساو ريغب هنع ىراخبلا رثكأ دقو ىنايرفلا وه فسوي نب دمو . ةرياغم

 ىف يسمن وبأ هجرخأ هقيرط نمو « ىبايرفلا نع هل هستياور ىف هيوهار نب ق-] نيعضوملا ىف ثيدحتلاب حرص
 دقو < مہلمي نأ لبق هنم كلذ ىلع اوملطا مجنأ ال « سالا سفن ىف ىأ ( بنج وهو مدقتف ) هلو . جرختسملا ش

 مل هنأ ركذد معن أ ةءاود فو« ‹«بنج هنأ ركذ هالصم ىف ماق اف د سنوي ةياور ىف لسغلا ىف مدقت

 هلق ىذلا بابلا ىف هدئاوف تضمو « « لسّتغي
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 انيلضام : لجرلا لوق اپ - ٦
 هللا دبع نب باج انريخأ : ةلوقي الس بأ تعمت لاق یجب نع نادي ان دح لاق ےس وبأ اشو - ۱

 تدا ىتج لأ نأ تدك ام هللا هللا ةلوسر اب : لاقف دنا موي باطلتا "نب رع ةءاج كيتو ہلا نأ د
 انأو تاحطب“ ىلإ هلي ةونلا لرب . اهتيلص ام هللاو : لي ئا لاقف . مئاصلارطفأ ام دعب ذو « برت سما

 « برذلا اهذدمب لص "ل « سمشلا تبرع ام لعب عملا ىنبي - ىلص م اطونف « همم

 لوقي نأ هرکی : یمخنلا مهارب] لوقل در هيف : لاطب نبا لاق ( انيلص ام متلي ىنلل لجرلا لوق باب ) هلق
 « كلذب لاطإ نبا حرص دقو « ةالصلا رظتنم قح ىف ىه امنإ ىعخنلا ةهاركو : تلق . ىلصن لوقيو لصن مل لجرلا
 « ههرك كلذلف عراشلا هتيثأ ام ىن ىضتقي « انيلص ام , رظتنملا قالطاف « صنلاب تبث اک ةالص ىف ةالصلا رظتنمو
 ىلص نم باب » ىف هريرقت مدقت اک برحلاب اهنع لغتشم وأ امل سان نم ناك امتإ بابلا ثيدح ىف ىذلا قالطالاو
 ىراخبلا نأ ىل ربظي ىذلاو . ارياغتو امهمكح قرتفاف « تيقاوملا باوبأ ىف « تقولا جورخ دعب ةعاج سانلاب
 درلا دارأ ولو « بابلا ثيدح هيلع لد امل اهقالطإ ىلع تسيل ىمخنلا نع ةيكسلا ةهاركلا نأ ىلع هبني نأ دارأ
 هدروأ ىذلا ظفللا نإ مث «« ةالصلا انثتاق د ةجرت ىف نيريس نبا ىلع درلاب حصفأ اک هب حصفأل اقلطم ىعخنلا ىلع

 « اضيأ لجرلا نم كلذ عوقو هقرط ضعب ىف نكل ٠ لجرلا لوق نم ال مب ىنلا لوق نم هيف ىننلا عقو فلؤملا
 هقوس ىذلا ثيدحلا قرط ىف عقو ام ضعبب مجرت فلول ةفورعم ةداع هذهو ؛ ىزاغملا ىف هدروأ (ک رم وهو |

 مونلا ةصق ف بدنج ثيدح نم ىتاربطلا ىف ام اذه ىف لخديو ٠ ةجرقلا كلت ىف اهدروب ىتلا قيرطلا ىف حقي مل ولو
 : تيقاوملا ف تمدقت ثيدحلا دئاوف ةيقبو « سمشلا تعلط ىح لصن ملف انوهس هللا لور اي : اولاقف » ةالصلا نع

 : الكدتسم قتامركلا لاق . مئاصلا رطفآ ام دعب كلذو ( برغت سمشلا تداك ى> ىصأ نأ تدكام ) هلق

 نأب باجأ مث . مويلا ىف ءاج هنأب هحيرصت حسم ذئنيح رطفي ام] مئاصلا نال ؟ بورغلا دعب ءىجلا نوكي فيك
 نأ ىل ربظي ىذلاو . ها تقولا صوصخ ال خيرانلا نايب هب دارملاو ‹ قدنخلا نامز قدنخلا موي هلوقب دارملا
 تقولا ىلإ ال إب ىنلا رع هب بطاخ ىذلا تقولا ىلإ ةراسثا < “الا رطفأ ام دعب كلذو » هلوقب ةراشإلا

 ناز ةدادإو مويلا قالطا امأو . < داك » هيلع لدت اک بورغلا برق ناك هناف « رصعلا رمع هيف ىلص ىذلا



 نع
 ناذإلا باتك ٠

 0 ل حلل
 ريشك وهف راهلا صوصخ ال ةعقولا

 ةماقإلا دب ةجاحلا هل ضر مامإلا بسا - ۷
هم نب زيزعلا دبع ان”دح لاق ثراولا دبع ان'دح لاق ورع ن هللا دبع رم وبأ اشو ل

 نع بي

 « موقلا مان ىتح ةالصلا ىلإ ماق اف ء دجسملا بناج ىف الجر ىجاني هلي ثردلاو ةالصلا تميقأ » لاف سأ
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 ؟ال وأ ةالصلابف لوخدلا لبق اجب لضاشتلا هل حابب له ىأ ( ةماإلا دعب ةجاحلا هل ضرعت مامإلا باب ) هلق

 هلق ٠ نويرصب هلك دانسالاو « انآ عمس , لل ةباور ىف ( سنأ نع ) لوق . رهظت ىأ ءارلا رسكب ضرعتو

 « هثداحي ىأ ( الجر ىجاني ) هلق . لسم دنع سنأ نع تباث نع داح هب « ءاشملا ةالص ىأ ( ةالصلا تمقأ )

 اذه دمب قخم الو < لجو زع هللا نم ىحوب ءاج ةكبالاا نم اكلم نوكي نأ لمتحم و ليق . كلذ دنتسم ىلع

 دنع وهو « لسم هجرخأ « للصف ماق مث , زيزعلا دبع نع ةبعش داز ( موقلا ضعب مان ىح ) هلق . لاتحالا

ح د ثيدحلا اذه ىف ززعلا دبع نع ةيلع نبا نع هدنسم ىف هيوهار نب قحإ دنع عقوو . ناذئتسالا ىف فنصملا
 ی

 نكي مل روكذملا مونلا نأ ىلع لدي وهو « سنأ نع رخآ هجو نم نابحن | دنع وه اذكو < موقلا ضعب سمن

 زاوج ثيدحلا فو . ةرابطلا بالك نم < مونلا نم ءوضولا باب » ىن ةلأملا هذه ىلع مالكلا مدقت دقو « اةرغتسم

 نيب لصفلا زاوج؛هيفو « « ىوجنلا لوط » ناذئتسالا ىف فلؤملا هيلع مجرتو « ةعاملا روضع هريغ دحاولا ةاجانم

 ةيفنحلا نمقلطأ نم ىلع درلل هب لدتساو « هوركم وف ةجاح ريغل ناك اذإ امأ « ةجاحل ناك اذإ مارحإلاو ةماتإلا

 ركذلاب مامإلا فنصملا صخ : رينملا نب نزلا لاق ٠ ريبك-الا مامإلا ىلع بجو ةالصلا تماق دق لاق اذإ نذؤملا نأ

 ولو « الجر ىجاني ختي ىنلاو » هلوقل ب ىنلا ةجاحل تناك ةاجانملا نأب رعشي ربخلا ظفل نآل ماع كسحلا نأ عم

 حی ىف امع هنم ةلفغ هيفو « مزالب سيل اذهو « ىهتنا ب ىنلا ىجاني لجرو : سنأ لاقل لجرلا ةجاحل ناك

 اإ محلا اذه نأ ىل ربظي یذلاو « هيجاني لي ىنلا ماقف . ةجأح ل : لجر لاقف « ةالصلا تميقأ « ظفلب ملم

 تناك نأ املو . مامالا فالخع نيمومأملا نم هريغ هب ديقتي ال ةجاحلا هل تضرع اذإ مومأملا نال « مامإلاب قلعتي

 : لاقف مامالاب اهديقي ملو ةجرتلا فلؤملا قلطأ مامإلاو مومأملا لمشت ةماإلاو مارحإلا نيب مالكلا ةلأسم

 ةالصلا تميقأ اذإ مراكلا با -

 نع نانبلا ابا تنس لاق "ديم انَندح لاق ىلعألا دبع اند لاق ديل لا نب شايع اڪ - ++

 لج هلع ئىدا ضّرَمف « ةالصلا تتيقأ » لاق كلام نب سنأ نع ىت دخ « ٌالصلا ماقام دعب "لكس لجل

 اطيب مل هيلع ٌةَقفَع ةعاج ىف ءاشملا نع هنأ همم نإ : نسحلا لاقو . « ةالصلا تتيقأ ام دمب هس

 نب شايع انئدح ) لوف . اقلطم ههرك نم ىلع درلا ىلإ كلذب راشأو ( ةالصلا تميفأ اذإ مالكلا باب ) هلق

 يل أس ديمح لوقو. اضبأ نو رص هلك دانسإلاو 0 ةلءولاب ىاسلا لعالا لسع نبا رهيلعألا دبعو ماقرلا وه (ديلولا
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 : رازيلا لاق دقو ‹ ةطساوب سفأ نع هذخأ هن وك ىف رهاظ هنإ مث ء اع دق ناك ةلأسملا كح ىف فالتخالا نأب رعشي ءاتباث

 اذك : تلق . ةطساو ريغب سنأ نع هنع ديمح باحصأ ةماع هاورو ؛ كاذب ديمح نع درفت ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع نإ

 مل نكل ٠ دي نع ميشه قيرط نم نابح نبا هجرخأ كلذكو « ديح نع ةعامجو ناطقلا ىع نع دحأ هجرخأ
 : ةلصتملا ىه ىلعألا دبع ةءاور نأ رهاظلاف ٠ سلدم و-هو سنأ نم هل هعامسب حيرصت ىلع هقرط نم ءىش ىف فقأ

 اذه ىف لخديو « موقلا ضعب سعن ىح د هتباور ىف ميشه دازو « ةالصلا ف لوخدلا نم هعنم ىأ ( هسبخ ) هلق

 .., هللا لوسر انيلع لبقأف ةالصلا تميقأ : لاق سنأ انثدح » لاق ديح نع ةدئاز قيرط نم ةمامإلا ىف قأيس ام بالا

 ةحلصمب قلمتي اذه ناكامل نكل « يكرر ا لاقف رکی نأ لبق » نابح نبا داز . هبجرب مدل

 ملعأ هللاو . اقلطم مالكلا زاوج ىف رهظأ لوالاب لالدتسالا ناك ةالصلا
 ةتس اهنم قلعملا : اثيدح نيعبرأو ةعبس ىلع ةعوفوملا ثيداحالا نم هعم امو ناذالا باتتك لمتشا ( ةمااخ )

 ةعب رأ ىوس امج رخت ىلع لسم هقفاوو «نورشعو ةعبرأ صلاخلاو نورشعو ةئالث ىضم ايفو هيف رركملا « ثيداحأ

 « ناذآلا عام دنع لوقلا ىف راجو ةيواعم ثيدحو « نذؤملا توص ىدم عمسي ال » ديعس ىنأ ثيدح : ثيداحأ
 لعأ هقاو . راثآ ةينامه مدغب نمو ةباحصلا نع راثألا نم هيفو . هينذأ ىف هيعبص] لعج ىف لالب ثيدحو

 قاجرجلا دحأ ىبأ هخيش ةياور اهلعلف,'ةعادللا ةالص باتاك» جرختسملا ىف يعن وبأأ هيلع مجرت نكل «هب هقلعتل ناذآلا

 ةعاجلا ةالص بوجُو ساب ۲۹

 ابمطب ل ةقْفَس ةعامجلا ىف ءاشملا نع هّمأ هتدتم نإ : نسحلا لاقو
8. 

 لوسر نأ ةرب ره ىلأ نع _جرعألا نع دانا بأ نم لام انبخأ لاق فسوب نب لا دبع اشو -- 4

 را ءا نذويف ةالصلاب مآ م « بطحیف بطحم مآ نأ تمم دقل ؛ هديب ىسفن ىذلاو » لاق علي هلا

 دمي هلأ مدحأ عي ول ءهييب یف ىذلاو . مهتويب مهيلع قرحأف لاجر ىلإ فيلاخأ مت ٠ سالا موف الجر
 « ءاشملا دهشل نيتْذَسح نيام وأ ًانيمت افرع
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 نكل « هدنع اهليلد ةوقل كلذ نآكو « ةلأسملا هذه ىف كمحلا تب اذكه .( ةعاملا ةالص بوجو باب ) هلوق
 ديرب هنوكب رعشي نسحلا نع هركذ ىذلا ر رثالا نأ الإ « ةءافك وأ نيع بوجو هن وك نم معأ وهو بوجولا قلطأ

 تالاهتحالا دحأ نييعتو اهليكت و اهحيضوتل مجارتلا ىف راثألا لمعتسي هنأ هتداع نم فرع امل « نيع بوجو هنأ

 ىلع حارشلا نم دحأ هبني لو « هب هل هيلع ضرتعا نم باج اذه. و : بابإإ ثيدح ىف

 داتساب ىزورملا نسحلا نب نيسحلل مايصلا باتك ىف حرصأو هنم متأو هانعم هتدجو دقو.« نسحلا رثأ لصو نم

 رج هلو < هيلع ءاضق الو رطفيلف : لات ‹ رطفي نأ همأ همأتف  اعوطل ىنعب  موصي لجرإ ىف نسحلا نع » حمص

 : بابلا ثيدح امأو « ةضيرف هذه « اه كلذ سيل : لاق ‹ ةءاجح ىف ءاشعلا ىلصإ نأ هاهنتف : لق . رلا رجأو موشلا



 ناذالا باتك ۱۲۹ ٠

 ةمئاق تن اكل ةيافك ضرف تناك ولو « قيرحتلاب اهكرات دد مل ةنس تناكول اهلل ‹ نيع ضرف امن وک یف رهاظف
 ةيافكلا ضرف كران قح ىف عقب نأ نكمي روكذملا قيرحتلاب ديدسهتلا : لاقي نأ لمتحيو . هعم نمو لوسرلاب
 نالو « ةلتاقملا نم صخأ لتقلا ىلإ ىضفي دق ىذلا قيرحتلا نال رظن هيفو « ةبافكلا ضرف ىكرات لاتق ةيعورشك
 ةعاجو دحأو ىعازوألاو ءاطع بهذ نبع ضرف اهنأب لوقلا ىلإو « كرتلا ىلع عيجلا الام اذإ ايف عرشت امن] ةلئاقملا

 ةص ىف اطرش املعج هعبت نمو دواد خلابو « نابح نباو رذنملا ناو ةمزخ نباو روث ىناك ةيعفاشلا قدح نم

 ىلع الاد روكذملا محلا ناك ايلف « اهيذ اطرش ناك ةدابعلا ف بجو ام نأ ىلع ىنبم هنأ ىلإ ديعلا قيقد نبأ راشأو «٠ ةالصلا

 هنأ الإ . ةليسولا هذبب طارتشالا تبث < طارتشالا وهو همزال لع اللد روضحلا بوجوو «روضحلا وهو همزال

 نع كفني دق بوجولا ناكاملو . بلاغلا هنإ لق دقو « امف اطرش ناك ةدابعلا ف بجو ام نأ مبلستب الإ ميال

 نيمدقتملا روهمج هيلعو « ةيافك ضرف اهنأ ىعفاشلا صن رهاظو . ىهتنا طرش ريغ ةبجاو اهنإ : دحأ لاق ةيطرشلا

 رهاظ نع اوباجأ دقو « ةدكؤم ةنس اهنأ نيقابلا دنع روهشملاو < ةيكلاملاو ةيفنحلا نم ريثك هب لاقو هءاحصأ نم

 ىوونلا هنع هلقن ىذلاو «ةمزخ نبا نع نيمرحلا مامإ هلقثو اهناث وهو اهثمو . مدقت ام اهنم : ةبوجأب بابلا ثيدح

 نيفلختملا ىلإ هجوتلاب م قلب هنوكل بوجولا مدع ثيدحلا سفن نم طبنتسا مهضعإ نإ ةزيزب نبا لاق امسح بوجولا

 : تلق . هنم بجوأ وه امل هكرت زوحي بجاولا ناب بقعتو . هجوت اذإ اهكرتب مه ام نيع ضرف ةعاملا تناك ولف

 : هريغو لاطب نبا لاق ام امل اث وهو امو . نيرخآ ةعامج ىف اهكرادتي مل كلذ لعف ول هنأ ىلع ليلد اضيأ هيف سيلو

 قيقد نب | هبقعت و . نايبلا تقو هلال « هتالص هئرحجن مل ةءاهجا نع فلخت نم قارحإلاب دعوت نيح لاقل اضرف تناكول

 روضحلا بوج و ىلع لد « حلا تممه دقل د مب لاق اف  ةلالدلاب نوكي دقو صيصنتلاب نوكي دق نايبلا نأب ديعلا
 . ةدارم ريغ هتقيقحو رجزلا دروم درو ربخلا نإ هريغو ىجابلا لاق ام اهعبار وهو اهنمو . ناببلا ف فاك وهو

 ةبوقع عدم ىلع عامجالا دقعنا دقو ‹ رافكلا ام بقاعي ىلا ةوقعلاب مهديعو كلذ ىلا دشربو . ةغل املا دارملا اماو

 ةر ره ىنأ ك ثيدح ليلد» ازئاج كلذ لبق ناكو « رانلاب بيذعتلا ست دهإ عقو عنملا نأب تاو ٤ كلذب نييلسملا

 وهو اهنمو . عذتم ريغ هتفيقح ىلع ديدهتلا لمغ « هخسن ىلع مث رانلاب قيرحتلا زاوج ىلع لادلا دابجلا ىف ىنالا

 ى سيل : هعبت نمو ضايع ىضاقلا لاق ‹ مهنع امنع ام ابجاو ناک ولف ٠ ؛ ديدهتلا دعب مهقيرحب كرت مَع ملام هنوك !مسماخ

 قيقد نبا هبقعلو < مهكرت امل نيع ضرف تناك ولو : ىوونلا داز « ا ماسلا لب الا

 لامحال بوجولا مدع ىلع لدي الف كرا امأو : هلءفول هلعف هل زوج اب الإ مه ال قلب هنال فيعض اذه : لاف ديعلا

 كرتلا ببس نايب قرطلا ضعب ىف ءاج دق هنأ ىلع : هبيسد مهمذ ىذلا فلختلا اوكرتو كلذي اورجزلا اونوكي نأ

 تقال ةيرذلاو ءاسنلا نم تويبلا ىف ام الول ١ ظفلب ةريزه ىلأ نع ىرشملا ديعس قيرط نم دمحأ هاور انف وهو

 ال اسر ةالصلا اوكرت موق ديدبتلاب دارملا نأ امسداس وهو اهنمو . ثيدحلا « نوقرح ىنايتف ترمأو ءاشعلا ةالص

 فأ نع نالجت ةءاور ىو < نورضح ال ىأ « ةالصلا نودبشي الد لسم ةياعر ىف نأب بقعتم وهو « ةعاجلا دري

 اعوفرم هجام نبا دنع ديز نب ةماسأ ثيدح ىفو « ةعاجلا ىف ىأ « عيمجا ىف ءاشعلا نودهشي ال ١ دمحأ دنع ةريره

 ةفلاخع ىلع ثحلا ىف درو ثيدحلا نأ اعباس وهو اهتمو . « مهتويب نقرحالوأ تاعاجلا مكرت نع لاجر نيهتيل د

 وهو « ريثملا نب نزلا هيلا راشأ « ليلدلا متي الف ةعاجلا كرت صوصخل ال مه هبشتلا نم ريذحتلاو قافنلا لهأ لمف



 ثيدحلا ٤٤ ۱¥

 ' هصومخ ةعاملا كرل ديدهلا سلف , نيقفانملا تح ىف درو ثر دلا نأ انما وهو امو. عبارلا هجولا نم بارق
 :ناك هناب و « مه ةالص ال هناب ملعلا عم ةعامجا مهكر ىلع نيقفاذملا بيدأتب ءانتعالا داعبتساب بقعتو « ليلدلا متي الف
 قيقد نأ بقعت و « هباحصأ لقي ادم نأ سانلا ثدحتي ال » لاق دقو ممتي وطإ هلع عم مهتب وقع نعو مهنع اضرعم
 هنأ تبث اذاف « كلذ ىلع ليلد الو هيلع ابجاو ناك نيقفانملا ةبقاعم كرت نأ ىعدا اذإ ]متی ال هنأ, بقعتلا اذه ديعلا
 ىف درو ثيدحلا نأ ىل ربظإ ىذلاو . ىهتلا . مهتبوقع كرت بوجو ىلع لدي اه مهنع هضا ع ىف سيلف اريخم ناك
 « رجفلاو ءاشعلا نم نيقفانملا ىلع لقثأ ةالص سال د باوبأ ةعبرأ دعب ىنألا ثيدسحلا ردص ىف هلوقل نيمفانملا
 قافن هب دارملا نكلل « لماكلا نمؤملاب ال نيقفانملاب قتال فص ولا اذه نآل ,حلا مدحأ معي ول ه هلوقلو « ثيدحلا
 ال , ةماسأ ثيدح ىف هلوقو « عيمجا ىف ءاشعلا نودبشي ال , نالت ةباور ىف هلوق ليلدب رفكسلا قافن ال ةيصعملا
 اموق ىتآ مث , دراد بأ دنع ةريره ىبأ نع مصالا نب ديزي ةياور ىف هلوق كلذ نم حرصأو , ةعاجلا نودبثي
 ام" ] هتيب ىف ىلصي ال رفاكلا نال « رفك ال ةيصعم قافن مهقافن نأ ىلع لدي اذهف ۽ ةلع مهب تسيل مهتوبب ىف نولصي
 . ىطرقلا هيلع هبن « ءازهتسالاو رفكلا نم هب هللا هفصو اک ناك هتبب ىف الخ اذاف « ةعمسو ءاير دجسملا ىف ىلصي
 قيرحت نآل اراك اونوكي مل مهنأ ىلع لدي « ةيرذلاو ءاسنلا نم تويبلا ىف امال ول » ىربقما ةياود ىف هلوتف اضيأو
 دارملا نوكي نأ ريدقت ىلعو « هتبب ىف ةيرذلاو ءاسذلا دوجو كلذ عنمي مل هيلع ةبلغلا ىلإ اقيرط نيعت اذإ رفاكلا تيب
 دقو « نيقفانملا تافص نم ةعابلا كرت نأ نمضتي هلال بوجولا مدع ىلع لدي الف رفكلا قافن ثيدحلا ىف قافنلاب
 جو رخ : ىيطلا لاق , امنع فلخت نم مذ ىف ةغلابما ةرج نم بوجولا ىلع لدي ثيدحلا قايسو « مهب هبشتلا نع انيبن
 فاختلا نأ ةبج نم لب ٠ ةعانجا نع فلختلا مه زاج ءادنلا اوعمس اذإ مهنأ ةهج نم سيل ديعولا اذه نم نمؤملا
 الإ ةعاحلا نع فلختي امو انتيأر دقل ه دوعسم نبا لوق هيلع لديو « نيقفاذملا تافص نم وه لب مهنأش نم سبل
 سنا نب ريمع ىبأ نع حبحص دانساب روصنم نب ديعسو ةديش نأ نبأ یورو . هالك ىهتنا لسم هاو « قفانم
 اذهف لاقي الو . رجفلاو ءاشعلا ىنعي « قفانم امهدبشي ام هلي هللا لوسر لاق : اولاق راصن الا نم ّيمومع ىنثدح
 فلخت نم قح قدعولا درو او < فلختي دق نمؤملا نوكي نأ ءافتنال هجولا .اذه بحاص هيلا بهذ ام ىلع لدب
 وه جرخ ىذلا اذه ىلمف « رفكلا قافت ال ةيصعملا قافن قافنلاب دارملا نأ الوأ ىل رهظ ام ىوقي اذه لب لوقأ ىنآل
 ' ام اهعسات وهو اهنمو . ثيداحألا عومج هيلع لد امل ازاجم هيلع قافنلا قالطإ زوحي ىذلا ىصاعلا ال لماكلا نمؤملا
 سن مث نيقفانملا ىلع ةالصلا نع فاختلا باب دس لس جأل مالسإلا لوأ ىف تناك ةعاملا ةيضرف نأ مهضعب هاعدا
 باتك ىف امضاو ایس اک رانلاب قبرحتلا وهو مهقح ىف روكذملا ديعولا خسن توبُب ىوقتي نأ نكمي و « ضايع هاكح
 ىف ةدراولا ثيداحالا خسنلا لع لدبو « لاملاب ةبوقعلا زاوج نم قيرحتلا هنمضتي ام خسن توب اذكو « دابجلا
 لصأ ىف كارتشالا ىضتقت ةيلضفالا نال « اذه دعب ىذلا بابلا ىف هنايب قابس اك ذفلا ةالص ىلع ةعامجلا ةالص ليضفت
 . « ىطرقلا هرصنو < تاولصلا قاب ال ةممجلا ةالصلاب دارملا نأ اهرشاع وهو اهنمو . زاوجلا كلذ مزال نمو < لضفلا
 ًابدسب ديدهت# عقو ىلا ةالصلا نيبعت ىف تفلتخا ثيداحألا نال فح هيفو ؛ ءاشعلاب ةحرصملا ثيداحألاب بقمتو
 فقو الإو ضعب نم حج رأ اهضعب نكي ملو ةفلتخم كداحأ نكت مل ناف ؟ اعم رجفلاو !ءاشعلا وأ ةمملا ىه له
 ةدراولا ثيداحالا لمأتيلف لاق مث « ديعلا قيقد نبا هيلا راشأ « ةعمللا ريغ اهنوك نيم نإمالإ متي ال هبال « لالدتسالا
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 ناذآلا باتك

 امأ < دوعسم نباو موتكم مآ نباو ةربره ىبأ ثيدح ىف درو نيسيعتلا تأرف اهتلمأت دقو . ىنا . كلذ ىف

 ىو < ءاشعلا دهشل » هرخآ ىف هلوقل ءاشعلا اهنأ ىلإ ىوب هنع جرعألا هباور نم بابلا تيد ةريره ىنأ ثيدح

 ىف جارسلا اهنيعو « رجفلاو ءاشعلا اهنأ ىلإ ءاعإلا أضيأ هنع اص ىبأ ةباور نم امملو « ءاشعلا ىنعي د لسم ةياور

  بضفف اليلق سانلا دجوف جرفن ةليل ءاشعلا رخأ ١» ثيدحلا ردص ىف لاق ثيح ءاشعلا هجولا اذه نم هل ةءاور

 ىربقملاو نالجم ةباور ىفو < ةادغلاو ءاشعلا نيةالصالا ىنمي د هجولا اذه نم نابح نبا ةءاود ىفو . ثيدحلا ركذف

 عيكو قبرط نم لسم هدروآ دقو . ماهبالا ىلع ةريره ىبأ نع تاياورلا رئاس مث ءاشعلا نييعتب حيرصتلا دمحأ دنع

 هريغو ىذمرتلا هقاسو هظفل قسب لف هنع مصالا نب ديزي نع ناقرب نب رفعج نع
 « ةالصلا ماماب هجولا اذه نم

 قازرلا دبع هجرخأ  ةعملا , لاقف رفمج نع رمعم مهفلاخو ‹ رفعج نع قرط نم هريغو جارسلا هاور كلذ كو

 طسوالا ىف ىناربطلاو دواد ىبأ ةياور اهيف همهو ىلع لديو « اهذوذشل اهفعض ىلإ راشأو هقيرط نم قهبلاو « هنع

 ابأ اي : مصالا نب ديزيل تلق : ديزب لاق < ثيدحلا ركذف مصالا نب ديزي نع رباج نب ديزب نب ديزب قيرط نم

 ركذ ام كو هللا لوسر نع هرثأي ةريره ابأ تعمم نک أ مل نإ ىلنذأ تمص : لاق ؟ اهريغ وأ ىنع ةعملا فوع

 هركذأسف موتكم مآ نا ثيدح امأو « ةعججاب صتخم ال اهنأ ةريره ىبأ ثيدح ىف حجارلا نأ رهظف . اهريغ الو ةعمج

 نآل لقتسم ثيدح وهو ةعملاب مزجلا هيفو لسم هجرخأف دوعسم نبا ثيدح امأو . ةريره نال قفاوم هنأو ابرق

 ىوونلا هيلا راشأ اک ناتعقاو امهنأ ل ء لمحيف رخآلا ىف انهدحأ حدقب الو « ةريره ىنأ ثيدحل رياغم هجرخم

 مكاحلاو دحأو ةعزخ نبا هجرخأ ايف كلذو < ءاشعلا ركذ ىلع ةربره ابأ موتكم مأ نبا قفاو دقو « ىربطلا بحلاو

 ىف سانلا لبقتسا مقلط هللا لوسر نا , موةنكم مأ نبا نع دادش نب هللا دبع نع نمحرلا دبع نب نيصح قيرط نم

 مأ نبا ماقف . مهتويب مهلع قرحأف ةالصلا نع نوفلختي نيذلا ءالؤه ىقآ ىأ تممه دقا : لاقف ءاشعلا ةالص

 الو الخن و ارج دجسملا نيبو ىنيب ناو  دمحأ داز  دئاق یل سیلو ؟ یب ام تملع دق هللا لوسر اي : لاقف موتكم

 ثيدح نم نابح نبالو « هل صخري ملو . اهرضحاف لاق . معن : لاق ؟ ةماقالا عمسنأ : لاق . ةعاس لك دئاق ىلع ردقأ

 فرصتلا هيلع قشي ال ناك هنأ ىلع ءاملعلا هلمح دقو « اوبح ولو اهتأف : لاق . معن : لاق ؟ ناذالا عمستأ » لاق رباج

 تاولصلا ىف ةعامجا ةيضرف ىلع اذه موتكم مأ نإ ثيدح هريغو ةع زخ نبا دمتعاو . نايمعلا نم ريثكك هدحو ىم اب

 نوكت ال ةصخرلا نال : اولاق « ةعاملا نع فلختلا ىف ةصخرلا ىلع ةلادلا ثيداحالاب و بابلا ثيدح هوحجرو اهلك

 « ىع اب ديقتي الو رهاظلاب كسمتي نم ديعلا قيقد نبا هب مزلأ رخآ مآ كلذ ءاروو « رظن هيفو « بجاو نعالإ

 كسملاب هنع لاصفنالل راشأو « اهريدغ نود امف ةعاملا بوجو ىلع لديف ةئيعم ةالص ى درو ثيدحلا نأ وهو

 « هيضتقت ديقملا ىلع قلطملا لمح ةدعاق ناف ©0) ةضحم ةب رهاظ الوأ ركذ ام لوقلا نوكى عزون نكل « مومعلا ةلالدب

 قلطلا لمح ميقتسي اعإو ٠ تاولصلا ميج ىف.ةعامجلل نيبجولا نم هريغو ةعزخ نبا هلق ام باوصلاو « ديب اذه سيل )١(

 هل ةالص الف تأب مق ءادنلا مس نم ٠ ثيدمك ميسا ىلع ليلدلا مات دق كاملا هذه ىفو < يتلا ىلع ليلد دجوب مل اذإ ديقلا ىلع

 ىفتقي ال تاياورلأ ضعب ىف رجفلاو ءاثملا ركذو . بابلا اذه ىف حراشلا اميلا راشأ ىلا ثيداحألا نم هريغتو « رذع نم الإ

 ةعاجلا ةيعرش ىف ةكملا نألو . تاياورلا نم يشك ىف كلذ نه دق أم امهنع الإ اوفلختي مل ندعوا نوك لاتحال صيصختلا

 1 معآ تاو . ميمعتلا ىضق
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 , رهاظف نارصعلا امأ « هريغو بسكتلاب لغشلا ةنظم رجفلاو ءاشملا ريغ نال « ىنعملا عابتا كرت كلذ مزاتسو الو
 ءاشعلا فالح « اهتقو قيض عم مئاصلل اس الو لك لاو تيبلا ىلإ عوجرلا تقو بلاغلا ىف اهنالف.برغملا امأو
 نيب ةفلآلا ماظتنا اضيأ ةعامجا ىف امهيلع ةظفاحلا فو : مومذملا لسكلا ريغ رذع امنع فلختللل سيلف رجفلاو
 نع نالجب ةياور ىف عقو دقو . كلذك هوحتنفيو ةعاطلا ىلع عامتجالاب راهنلا اومتخيل و « راهنلا فرط ىف نير واجتملا
 نم نيقفانملا ىلع لقثآ رجفلاو ءاشملا نوك هيجوت ىتأيسو « دجسملا لوح نمي ديدهتلا صيصخ دحأ دنع ةريره ىنأ

 بوجولاب لقي مل نل ةوجألا نم عمتجاو ‹ ضعبب مالكلا ضعب طابترال عضوملا اذه ىف تلطأ دقو . امهريغ
 ىلأ نع بيعش قيراط نم جارسلا ةباور ىف ( جرعالا نع ) هل . حرشلا اذه ريغ ىف ةعومجش دجوت ال ةبوجأ ةرشع
 سوفن مآ نأ ىنمملاو . هب مسقي ام اريثك ےب ىنلا ناک مدق وه ( هدب ىسفن ىذلاو ) هلو ٠ جرعالا عم دانزلا
 هيفو «هتأش مظع ىلع اهيدنت هيف كش ال ىذلا رمآلا ىلع مسقلا زاوج هيفو . (')هریب دت و هريدقتب ىأ « هللا ديب دابعلا
 دازو « هنود ليقو مزعلا ماو <« مسقلا باوج ماللا ( تممه دقل ) هلق . اقلطم هللاب فاع نأ هرك نم ىلع درلا
 باح ) هلق . ثيدحلا ببس ركذ دافأف « تممه دقل : لاقف تاولصلا ضعب ىف اسان دقف لب هنا » هلوأ ىف لسم
 . أطوملا ف وه اذكو « ءافلاب « بطحبف » نيقابلاو ىنممشكللو « ليلعتلا مالب ىلمتسملاو ىومحلا اذك ( بطحيل
 ىنعم ازوجت هب فصتي نأ لبق كلذ هيلع قلطأ نوكي نأ لمتحيو . هب رانلا لاعتشا لهسيل رسكي بطحي ىنعمو
 هاتأ ىأ نالف ىلإ فلاخ : ىرهوجلا لاقو « مبفاخ نم مهنآ ىأ ( لاجر ىلإ فلاغأ مث ) هلق . هب فصتيس هنأ
 نأ ىف مهنظ فلاعأ وأ « مهيلا ريسأو هكرتأو ةالصلا ةماإ نم تربظأ ىذلا لمذا فااخأ ىنعملا وأ « هنع باغ اذإ
 ديمقتلاو « نيروكذملا ىدصق ىلإ  ةالصلا نع ىأ  فاختأ فلاخأ ىنعم وأ « مهيلا ىدصق نع ةالصلاب لوغشم
 هقيرحت ىف غلاب اذإ هقرح لامي « ريشكتلا هب دارملاو « ديدشتلاب ( قرحأف ) هلق . نايبصلاو ءاسنلا جرخب لاجرلاب
 نينطاقلل امبت تويبلاو « نيدوصقملا قيرحت دارملا لب ٠ لالا ىلع ةرصاق تسيل ةبوقملا ناب رعشي ( مهاع ( هلو

 ةداعإ هيف ( هديب ىسفن ىذلاو ) هلق . < اف نم ىلع اتوب قرحأف » لاص ىنأ قيرط نم لسم ةياوز ىفو . اهب
 مظعلا قارعلا : لياخلا لاق فاق اهدعب ءار" نوكسو ةلموا نيعلا حتغب ( اقرع ) هلق ٠ ديك أتاا ىف ةغلابلل نيهلا
 : ىرهزالا لاقو . محل ةمطق ءارلا نوكسب قرعاا : ىعمصالا نع كلا فو « قرع وهف محل هيلع ناك ناو « محل الب

 ىلع ام لكؤيو خبطي و رسكيف قيقد محل اماع قبيو « محللا ربه اهنم ذخؤي ىتلا ماظعلا ىهو قارعلا دحاو قرعلا
 : محملا فو . ادهن هنم محلا تذخآ اذإ هتقرعنو هنق رتعاو محللا تقرع لاقي « ماظعلا سمشتي و قيقد محل نم ماظعأ

 یکحو ميلا رسكب ةامرم ةي (نيتامرم وأ) هلق . انه قئاللا وه ىعمسالا لوقو « زيزع مضلاب قارع ىلع قرعلا عمج

 هتياور ىف ىلمتسملا هلقلو . هبجو ام ىردأ ال : لاقو ديبع وأ ءاكحو « ةاشلا ىاظ نيب ام ىه : ليلخلا لاق , حتفلا
 ةانسم لثم ملا رسكب ةامرملا : ىراخبلا نع نابلس نب دمع نع سنوي لاق : لاق ىربرفلا نع ماكحألا بانك ىف
 اهنؤيعلي اوناك ة بعل ةامزاا : شفخالا لاقو , ةيلصأ اذه ىلع ملف ضايع لاق , محللا نم ةاشلا ىنلظ نيب أم ةاضيمو

 نأ دعبيو : تاق . ةاحدملاو ةامرملا ىهو « بلغ موكلا ىف اهتيثأ مهسأف « بار“ نم موكىف اهنومري ةدودع لاصنب

 ىذلإ هجولا ىلع هناعبس هلل ديلا تابثإ رك ذام مم دئاؤفلا نم كلذ ىفو ٠ امف قرصتملاو ابكلام هنا هلال كلذو (1)
 هتف * هب قئاللا لهكلا تافصب فوصوم « ءىش لك ىف تاقولخلا ةهباشم نع هزام هناحبس وهو « تافصلا رئاس ىف لوقلاك « هب قلب

 یرابا ف # ۲ ج۷ سم
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 ام هديؤيو : لاق « فدملا مس ةامرملا نأ ىعمصألا نع ىبرحلا كحو « ةينثتلا لجأل ثيدحلا دارم هذه نوكت

 مظع هل ناك ىعم ةالصلا دبش اذإ مدحأ نأ ول, ظفلب ثيدحلا ون ةريره یبا نع عفار ىلأ قيرط نم قاس مث . . ىنثدح

 نيزلا لاق ءددحم ريغ وتسم قيقد مهس وهو « ىرلا هيلع ملعتي مهس ةامرملا ليقو « لعفل نامهس وأ ةنيم ةاش نم

 . ابهر رركتي ال اهناف ةيب رحلا ةددحملا ماهسلا فالخم ىرلا راركتب ةرعشم املاف ؛ ةينقتلا كلذ ىلع لديو : رينا نبا

 ركذ امل هنأب ريثالا نبا هبجوو . هعم قرعلا ركذ هعفديو <« هيجوب سيل مهسلاب ةامرملا ريسفت : ىرشخزلا لاقو

 نسحاب ةامرملاو نمسلاب قرعلا فصو ام ]و . ىبتنا هب ىهلي ام اهمال نيمهسلاب هعبتأ لكؤي ام ناكو نيمسلا مظعلا

 ءىثلا لع صرحلاب ميفصوب ةالصلا نع نيفلختملا مذ ىلإ ةراشالا هيفو . اميليص# ىلع قاسفن ثعاب مث نوكيل

 دئاوفلا نم ثيدحلا فو . ةماركلا لزانمو تاجردلا عيفر لصحي ايف طيرفتلا عم « هب بوعام وأ موعطم نم ريقحلا
 لعآلا نع هب ىنتكأ رجزلا نم نوهالاب تعفترا اذإ ةدسفملا نأ هرسو < ةبوقعلا ىلع ديدهتااو ديعولا ميدقت اضيأ

 نم كلذب نيلئاقلا نم ريثك هب لدتسا اذنك . لام اب ةبوقملا زاوج هيفو « ديعلا قيقد نبا هيلغ هبن « ةبوقعلا نم
 نأ رهاظلا ذإ هب الإ بجاولا ميال ام باب نم قيرحتلا نأ لايئحالو ءهانفلسأ امل رظن هيفو « مريغو ةيكلاملا
 لهأ ذخأ زاوج هيفو . مهلع اهقيرحتب الإ مهتبوقع ىلإ لصوتي الف مهتويب ىف نوفتخي اوناك مهنأ كلذ ىلع ثعابلا

 ىف مهتغبي نأ داراف « ةسعاملاب ةالصلاب لاغتشالا هيف هنم دبع ىذلا تقولا ىف كلذب م عقل هلال ةرغ ىلع مئارجلا
 ىح لوقلاب فلختلا نع مرجز هنم مدقت هنأب راعشإ قايسلا ىفو . دحأ هيف مهقرطب ال هنأ نوققحتي ىذلا تقولا

 ىصاعملا لهأ جارخإ باب , ماكحالا باتك ینو صاخشالا باتك ىف ىراخبلا هيلع مجرتو « لعفلاب ديدهنلا !وقحتسا

 لكب هنم جرخأ الطمو اددل هتي ىف عنتما وأ ىنتخاف قحب مهنم بلط نم نأ ديرب « ةفرعملا دعب تويبلا نم بيرلاو
 نبا هب لدتساو . مهوب ىف مهيلع رانلا ءاقلاب ةالصلا نع نيفلختملا جارخإ هلع دار اک ‹ اہ هيلا لصوتي قيرط

 اوناك مهنأ اهف ىتلا دواد ىبأ ةياورو . كلذ ىف عزونو « ام ان واهتم ةالصلا كرات لتق ةيعورشم ىلع ةريغو ىبرعلا

 كرتب قيرحتلا اوقحتسا اذإ مهنأ وهو رخآ هجوب هنم لالدتسالا نك« معن . هيلع رکعت هانمدق اک مهتويب ىف نولصإ

 مزلي ال نكل « كلذب قحأ اسأر الصأ اهكرت نم ناكةب ودنم وأ ةبجاو انلق ءاوس امنع ةجراخ ةالصلا تافص نم ةفص
 دوصقملا لوصح دعب هل داخ الا وأ هنم رارفلا نكمي هلال « ابلاغ الو امناد ال لتقلا لوصح قيرحتلاب ديدهتلا نم

 نع فلختلا حييت راذعألا نأ ىلع ةلالد « ةلع مع تسيل هدواد يأ ةباور ىف هلوق ىو .:باهرالاو رجزلا نم هنم

 قختسي نم جارخإ لجأل ةعاملا كرت ىف هبئان وأ مامإلا ةصخرلا هيفو . ةعجلا اذدكو «٠ ضرف اهنإ اناق ولو ةعاجلا

 ميرغلا تاوف فوخ اهنع فاختلا ىف راذعالا نم اوركذ دقف « ةا كلذب قحلت نأ یف دهب الو « اهكرتيو هتيب ىف

 ىف ناك اذا لضافلا دوجو عم لوضفملا ةمامإ زاوج ىلع هب لدتساو . ءامرغلاك مامإلا قح ىف مئارج لا باحصأو

 « هزاوج ىف فلتخم ال اذهو « ابئاغ نوكي ةروصلا هذه ىف لضافلا نال رظن هيفو : ةزيزب نبا لاق « ةحلصم كلذ
 ىف لبيق اک 20 خوسنم هنأب بقعتو « كلام بهذم وه اك ةيصعملا لح مادعإ زاوج ىلع ىبرعلا نبا هب لدتساو

 لعأ هللاو . لاملاب ةءوقعلا

 الو ٠ بابلا ثيدح اهم « اهلحت ىف ةفورعم ةريثك ةلدأل « خسنلا مدع باوصلاو « ديجي سبا خشلاب حراشلا مزج ) ١(

 لعأ هللاو . طف رانلاب بيذمتلا خوبنللا



 و ۰ ٤۵ - 1٤۷ ىيدملا

 عاما الص لضف تيس اب - ۰
 آدم ىلإ بهذ ةعاجلا هاف اذإ دوسألا ناكو

 - عام ىلصو ماقأو َنْذأَف « هيف للص دق دجسم ىلإ نأ ءاجو
 ياكم نا Ey نأ رع نب للا ديع نع عفان نع كلام انربخ ربخأ لاق فسوب ن ا دبع اشم — ©

 « ةجرد نيرشع عبس ّذقلا ةالص لضفت ن ةءاملا ٌةالص » لاق

 [ 549 : ىف هفرط 546 ثيدحلا]

 ديعَس ىبأ نع باب نب هللا دبع نع داملا نبا ىث دح ثلا نبأ ةضسوب ن للا دبع اشا - 45

 « ةجرد نبرشعو سم دلا ةالص ضف ةعاجلا ةالص » ؛لوقي بكم «ىبلا حم هنأ ئردملا

 "تمم لوقب رل اص بأ تعمم لاق شمالا ان دح لاق ردحاولا دبع اند ح لاق ”ليعامسإ نب ىموم ارو 47
 ةنيرشعو اسخ وتو ىو هيب ىف تالص ىلع ف عا ىف جرا ةالص هوكي هل وسر لاق : لوق ةريرهابأ
 تقال: ةولطُ طم «ةالصلا لإ جرم ال دجسلا ىلإ جرن رخ "م وضو نس نح فاض وت اذإ نأ ذو ءان
 هللا « هيلع لص“ مللا : الصم ىف ماد ام هيلع لص كاللا ل مل لص اذان. ةئيطَخ اه هنع حو ةجرد اهم 4

 « ّءالصلا هو 0 هخرا

 اذه هرثأو « نيعباتلا رابك دحأ ىمخنلا ديزي نبا ىأ ( دوسالا ناك و ) هلق . ذفلا ةالص ىلع ةعامجا باو ةدايز
 ةليضف توب الول هنأ ةمجرتلل هتيسانمو . «هموق دجسم ىف ةعامجلا هنتاف اذإ » هظفلو حيحص دانساب ةبيش ىبأ نبا هلصو
 نبا هيلا راشأ اذك  رخآ دجسم ىلإ هجوتو ةمذلا صالخ ىلإ ةردابملاو تقولا لوأ ةليضف كرت امل هدنع ةعاجلا
 بابلا ثيداحأ ىف دراولا لضفلا نأ ىلإ سنأو دوسالا رثأب ةراشإلا دصق ىراخبلا نأ ىل ربظي ىذلاو ‹ رينملا

 ) ةرب ره بأ ثيدح ىلع مالكلا ىف هيف ثحبلا ىتأيس اک الشم هتیب ىف عمج نم نود دجسم لا ىف عمج نم ىلع روصقم

 شن ءاج املو ةعاملا بلطل رخآ دجسم ىلإ لقتتي ملو هناكم ىف دوسالا عم دجسملاب اصتخم نكي ملول عيمجتلا نال
 صم » لاق ناثع بأ دعجلا قيرط نم هدنسم ىف ىلعي وبأ هلصو ( سنأ ءاجو ) هلق . هنيبنس اک ةعافر ىنب دجسم ىلإ
 مث ماقأو نذأف الجر أف « هيف و ‹ حبصلا ةالص ىف كلذو : لاق هوحن رکذف < ةبلعل ىب دجسم ىف كلام نب سنأ انہ

 هيا رع ينل دعا طم يرد ع نيرا دق هللا قلن ةبيش نأ نبا هجرخأو « هءاحصاي لص

 عيمجتلا ةدارإ نم هانلق ام ديؤي وهو « هنايتف نم نيرشع وحن ىف سنأ ءا و لاقو « ةعافر ىنب دجسم م لاقو هوحن

 ادرفنم قب اذإ هباحصأ نم لجرلا ذف لاقي « درفنلا ىأ ةمجعملاب (ذفلا ةالص ىلضفت ةعامبلا ةالص) هلو . دجسملا يف
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 ىلع ديزت ةعاملا ىف لجرلا ةالص د هظفاو حضوأ هقایسو عفان نع رمع نب هللا ديبع ةياور نم مسه هاور دقو . هدحو

 لاق هناف ربع نبا الإ نيرشعو اسمخ اولاق هاور نم ةماع ىذمرتلا لاق (ةجرد نيرشعر عسب ) هو . «هدحو هنالص

 سمخ هيف لاقف عفان نع ىرمعلا هللا دبع نع قازرلا دبع دنع عقو ام الإ كلذ ىف هيلع فاتخي مل: تلق . نيرشعو اعبس

 ش نع رمع نب هللا ديبع نع ةماسأ ىبأقيرط نم هجرختسم ىف ةناوع نأ دنع عقوو « فيعض ىرمعلا نكل نورشعو

 اميوار ناك نإو عفان باحصأو هللا ديبع بادأ نم ظافحلا ةياورل ةفل اخم ةذاش ىهو نب رشعو سم هيف لاق هناف عفان
 ظافحلا ةياورل ةرياغم تسيلف نيرشعو عضب ظفلب عفان نع ناثع نب كاحضلا ةياور نم لسم دنع عقو ام امأو . ةقث

 دوعسم نبأ نعو ؛ بابلا اذه ىف اک ةريره ىبأو ديعس ىلأ نع حصف رع نبا ريغ امأو ؛ عبسلا ىلع عضبلا قدصل

 نم اضيأ دروو « جارسلا دنع سنأو ةشئاع نعو « ك احمل او هجام نبا دنع بكن ب ىنأ نعو « ةم زخ نباو دمحأ دنع

 نيرشعو سم ىلع عيا قفتاو « ىلا راطلا دنع اهلكر تب اث نب ديزو ديز نبهللا دبعو بيهصو ذاعم نع ةفيعض قرط

 فو نورشعو عبس امف لاق دمحأ دنع ةر ره نال ةءاور ىوسو : كشلا ىلع سمخ وأ عبرأ لاقف ىبأ ةءياور ىوس

 ىلع عضبلا قدصل اضيأ ةرباغم تسياو نيرشعو اعضب ةناوع بال ةياور ىفو « فعض هظفح ىفو ىضاقلا كب رشاهدانسإ

 سخا ةياور ليقف حجرأ امبيأ ىف فلتخاو « كشلا رثأ ال ذإ عبسلاو سخا ىلإ املك تاياورلا تعجرف « سخا

 ثيدحلا نم رخآ عضوم ىف فالتخالا عقوو « ظفاح لدع نم ةدايز اف نال عبسلا ةباور ليقو « اهتاور ةرثكل

 ةريره ىبَأ ثيدح قرط الإ « يملا فذح وأ « ةجرد » هلوقب ريبعتلا اهلك تاياورلا نف « روكذم ا ددعلا زي وهو

 ضعب ىف ريخآلا اذه عقوو « ةالص » امضعإ فو « ةجرد و اهضعل ىفو «!ءزج د اهضعب ىو « افعض » اهضع) قف

 لوق امأو . ةرابعلا ىف نافتلا نم كلذ نوكي نأ لمحو « ةاورلا فرصت نم كلذ نأ رهاظلاو « سنأ ثيدح قرط

 واعلا ةهج نم باوثلا دارأ هنال كإذ وح الو اظح الو ابيصن الو !ءزج لسقي ملو ةجرد لاق امن : ريثالا نبا

 ظفل لصألا نأ ىلع هانب هنأكف « قوف ةبج ىلإ تاجردلا نآل هجرد. اذكو اذكب هذه قوف كلت ناف عافترالاو
 دقو ‹ فعضلا كلذكو « تب اث هناف ءدودرم «هزجلا د دورو هيفن نکل «ةاورلا فرصل نم كلذ ادع امو ةجرد

 « ددعلا موهفم ربتعي ال نم لوق اذهو « ريثكلا ىنني ال ليلقلا ركذ نأ اهنم : هوجوب عبسلاو سما ىتياور نيب عج

 ربخأ هلي هلعل : ىناثلا هجولا وهو ليقف اذه ىلعو « هصن نع كحو ىمفاشلا باحصأ نم ةعامج هب لاق دق نكل

 لئاضفلا ىف خسنلا لوخد ناب و « خيراتلا ىلإ جاتحي هنأب بقعن ر « عبسلاب ريخأف لضفلا ةدايزب هللا هلعأ مش « سج اب

 صقلا ال ةدايزلا لبقي هللا نم لضفلا نأ ةهج نم عبسلا ىلع سنا مدقت نيمت عنملا ىلع انعرف اذإ نكل « هيف فلتخم

 ىور ىذلا ناب بقعتو « ءزجلا نم رغصأ ةجردلا : ليقف اذه ىلعو « امهزيم فالتخاب نيددعلا فالتخا نأ اهثلاث

 امعبار . رياغتلا ىلع ىنبم وهو « ةرخآلا ىف ةجردلاو ايندلا ىف ءرجلا : مهضعإ لاقو . ةجردلا هنع ىور ءزجلا هلع

 ىف امعاقياب قرفلا اهسداس . عشخأ وأ لعأ نوكي نأك ىلصملا لاحب قرفلا اهسماغ .. هدغبو دجسملا برةب قرفلا

 قرفلا امعسات . امضمب وأ اهلككارداب ىرفلا انما . هريغو ةالصال رظّنملاب قرفلا ايعباس . هريغ ىف وأ دجسملا

 ىداح : كلذ ادع امب سخلاو رصعلاو رجفلاب ليقو ءاشعلاو رجفلاب ةصتخم عبسلا اهرشاع . مهلقو ةعامجا ةرثكب

 ددعلا اذه ىف ةكسم لا نإ مث . هنيبأس امل اهبجوأ ىدنع هجولا اذهو « ةيرسلاب سخلاو ةيرهجلاب ةصتخم عبسلا اهرشع

 لع ىلإ هعجرم لب ٠ ىأرلاب كردي ال كلذ نإ : هلصاح ام يتشب رولا نع ىيطلا لدقنو . ىنمملا ةققحم ريغ صاخلا



 ثيدحلا ٦٤6 - 14۷ ۴‘

 | فوفصك ن يفطصم نيدلسملا عامتجا ىه ةدئافلا لعل و : لاق مث , اهلك اهتقيقح كاردا نع ءابل الا مولع ترصق ىلا ةوبنلا

 نع لفغو هريغ نع هنمدق ام ىلإ ريشي هنأكو . كلذ ريغو مالسالا رئاعش رابظإو « مامإلاب ءادتقالاو , ةكمالملا
 داب وتکملا نوك هلصأ نوكي نأ لاهتحأ ىلإ ىنامركلا راشأ نك « بولطملا ديفي ال هركذ ىذا اذه نأ معز نم دام ..

 ددع ةبج نم اضيأ ةبسانم عبسلل ركذ مث . نيرشعو اسمخ تراصف اهلثم ىف تب رضف اهريثكت ىف ةغلابملا ديرأف اسم

 ديز مث نيرشع تغلب رخآ هيلا مضنا !ذاف ادرفنم ىلصملل رشعي ةنسملا : هريغ لاقو « اههتاورو ضئارفلا تامكر

 نيمو تارشع دادعالا : ليقو . اذه داسف ىنخ الو . عوبسالا مايأ ددع دازب وأ « سخلا تاولصلا ددع ردقب

 طخم تأرقو . هلبق ىذلا نم اداسف دشأ اذهو ءابعإر روكذملا ددعلاو ةئالملا تربتعاف طسولا رومالا ريخو فولأو

 ةءاملا ةالص » ربع نبا ظفل نآل « هيلا قبسأ مل ءىش نيددعلا نيذه ىف ىل ربظ : ةدمعلا ىلع بتكايف ىنقلبلا انخيش
 اذه ىلعو « ةعاجلا ىف لجرلا ةالص » ةريره ىبأ ثيدح ىف عقو اک ةعامجلا ىف ةالصلا هانعمو « ذفلا ةالص نم لضفأ

 دحاو لك نوكي ىح ةئالث كلذ ابف ققحتي ىلا دادعالا قدأو « ةعاج ىف ىلص كذب هل موكحنا نم دحاو لكف

 لضفلا ىلع ثيدحلا ىف رصتقاف نوثالث هدعومج نم لصحيف ةرشعب ىهو ةئسحم ىتأ مهنم دحاو لكو ةءامج ىف لص

 ةعامجا لقأ نأ نيددعلا نيب عملا ىف ىل رهظو . ىبتتا كلذ لصأ ىه ىتلا ةثالثلا نود .:ورشعو ةعبس وهو دئارلا
 سمخ ةدايزب ةعامج ىلص نم ىلع هللا لضفت اذاف « هسكع اذيكو امومأم مومأملا ىمس ام مامالا الولف « مومأمو مام]

 . لضفلاو لصآلا ىلع نيرشعو عبس ظفلب دراولا ربخلاو « دئازلا لضفلا ىلع ابظفلب دراولا ربخلا لمح ةجرد نب رشعو ٠

 بحلا لاتو . لئاطب اوءاج امو : ىزوجلا نبا لاق ؛ةروكذملا تاجردلل ةيضتقملا بابسألا نييعن ىف موق ضاخ دقو

 هيلا فاضيو ٠ كلذ ضعب ىلإ ةراشإ - بابلا ثيداحأ ثلاث ىنعي  ةريره ىبأ ثيدح ىف نأ مهضعإ ركذ : ىربطلا

 ام ضعب رينملا نب نيزلا بقعتو  نيحراشلا نم ةعامج هعيتو لاطب نءا اهلصف دقو « كلذ ف تدرو ىرخأ رومأ

 اهوأف : ةعاجلا ةالصب صغ ال ام تفذحو كلذ نم هيلع تفقو ام تحقن دقو ؛ هدروأ رخآاليصفت راتخاو هركذ

 دجسملا لوخدو <« ةئيكسلاب دجسملا ىلإ ىثملاو ٠ تقولا لوأ ىف املا ريكبتلاو « ةعادللا ىف ةالصلا ةينب نذؤملا ةءاجإ

 الملا ةالص امعباس « ةعاجلا راظتتا اهسداس ٠ ةعادلبا ىف ةالصلا ةينب كلذ لك هلوخد دنع ةيحتلا ةالصو ٠ ايعاد

  ةماقإلا دنع رفي نيح ناطيشلا نم ةمالسلا اهرشاع « ةماقالا ةباجإ اهعسات « هل مهتداهش اهنماث « هل مرافغتساو هيلع

 ةريبكت كاردإ اهرشع ىناث ؛ امباع هدجو ةئيه ىأ ىف هعم لوخدلا وأ مامإلا مارح] ارظتنم فوقولا اهرشاع ىداح

 نمل هللا عمس هلوق دنع مامإلا باوج اهرشع عبار « اهجرف دسو فوفصلا ةيوسن اهرشع ثلاث « كلذكمارحالا

 لوصح اهرشع سداس « هيلع حتفلا وأ حيبستلاب امس اذإ مامالا هيبذتو ابلاغ وهسلا نم نمآلا اهرشع سما « هدمح
 عسات « هب كاللا فافتحا اهرشع نماث « ابلاغ ةئيملا نيسحت اهرشع عباس « ابلاغ ىولي امع ةمالسلاو عوشخلا

 نورشعلاو ىداحلا « مالسالا رئاعش رابظ] نورشعلا ء ضاعبالاو ناكرآلا معنو ةءارقلا ديوجت ىلع بردتلا اهرشع

 نم ةمالسلا نورشعلاو ىتاثلا « لساكتملا طاشن و ةعاطلا ىلع نواعتلاو ةدابعلا ىلع عاتجالاب ناطيشلا ماغرإ

 عبارلا « مامالا ىلع مالسلا در نورشعلاو كااثلا « اسأر ةالصلا كرت هناب نظلا هريغ ةءاسإ نمو قافنلا ةفص

 مايق نورشعلاو سماخلا « صقانلا ىلع لءاكلا ةكرب دوعو ركذلاو ءاعدلا ىلع مهعاتجاب عافتنالا نورشعلاو

 اهم لك ىقدرو ةلصخ نورشعو سمخ هذبف . تاولصلا تاقوأ ىف مدهامآ لوصحو ناريجلا نيب ةفلالا ماطن



 ناذآلا باتك-٠ نزلا

 نيمأتلاو اهل حاتسالاو مامالا ةءارق دنع تاصنالا امهو ةب رجل اب ناصتخم نام اهنم قبو « هصخم بيغرت وأ سآ

 (لوالا) : ( تابيبفت ) . لعأ هللاو ٠ة رجل اب صتخ عبسلا نأ حجرتي اذب.و « ةكئالملا نيمأت قفاويل هنيمأت دنع
 هيف كحبلا أيس اک ىرظأ ىف حجارلا وهو دجسملا ف عمجتلاب فيعضتلا صاصتخا اهتركذ ىتلا لاصخلا ىضتقم

 ضومت نأ نكميف ةيحتلاو لوخدلاو ىثملا ىهو ءايشأ ةثالث ةتركذ ام طقسي امت اف دجسملاب صتخم ال نأ ريدقت ىلعو
 ىلع عاتجالا ةعفنم نال نيت ريخالاك ةدحاو ةلصخ ماسقم اتميقأ نيتب راقتم نيتلصخ ىلع لمتشي ام ركذ ام ضعإ نم

 « دهاعتلا لوصح ةدئاف ريغ ةفلآلا ماظن مايق ةدئاف اذكو « صقاذلا ىلع لماكلا ةكرب دوع ةعفنم ريغ ركذلاو ءاعدلا
 ةروكذملا ةثالثلا اب ضوعي نأ نكمي هئالث هذبف . اهس اذإ مامالا هيبنت ريغ ابلاغ وسلا نم نيمومأملا نمأ ةدئاف اذكو

 نود ةعامج لص نم ضعبب صتخم لاصلا ضعب نوك امتركذ ىلا لاصخلا ىلع درب ال ( ىناثلا ) . بولطملا لصحيف

 هدصاقل لصح كلذ رجأ نآل , كلذ وحنو مامالا مارح] راظتناو ةعامجلا راظنناو تقولا لوأ ىف ريكبتلاك ضعب
 ددملاب درفنملا ةالص رادقم لوص> ءزجلا وأ ةجردلا ىنعم ( كلاثلا ) . لعأ هللاو قبس اك عقب مل ولو ةينلا درجع
 انيبم درو دق هنال « ربظأ لوآلاو : لاق كلذ فالخ معز مهضعب نأ ىلإ ديعلا قيقد نبا راشأ دقو « عمجملل روكذملا

 نيرشعو اسم لدعت ةعاملا ةالص » ظفلب هقرط ضعب ىف لم دنع ام ىلإ ريشي هنأكو . ىهتنا تاياورلا ضعب ىف

 ثيدح نم دمحألو « هدحو ابياصي ةالص نيرشعو سم نم لضفأ مامإلا عم ةالص » ىرخأ ىفو ذفلا ةالص نم
 ةينآلا ةريره ىلأ ةياور ظفل ىضتقم وهو « هتالص لثم ابلك ١» هرخآ ىف لاتو هوحن تاقث هلاجر دانساب دوعسم نا

 ءىثثلا فعض اذه لوقت نيلثملا ىلع روصقم سيل داز ام ىلإ لثملا ىرهزالا لاق اک فعضلا نال « فعضت » لاق ثيح
 ىبأو ربع نبا قياور ىف هلوق اذكو « فعضت ه هلوق رهاظو . ةرشعلا ىلع دازب ال نكل ادعاصف هالثم وأ هلثم ىأ
 ىواست ةعاجلا ةالص نأ ديرب «قوسلا دجاسم باب » ىفةقباسلا ةر ره ىلأ ةياور ىف هلوقو« درز” ىأ « لضفت د ديعس

 هلو . درفنملا ةالص نم نيرشعو نام وأ تس باوث ةعاملا لص نوكسيف روكذملا ددعلا الع ديزتو درفنملا ةالص

 هيبأ ساو همس ىف هقفاو و ¢ قدم ىراصنأ وهو ¢ ةاقثم ىلوآلا نيتدح ومو ةمجعع ( بايخ نب هللا دبع نع (

 ليصالا ةياور ىف ( نيرشعو سخب ) هلق . ةياور نيحيحصلا ىف هل تسيل نكل « ترآلا نب بابخ نب هللا دبع
 اهدوجو ابعوكر متاف ةالف ىف اهالص ناف د ديعس ىلأ نع رخآهجو نم دواد وبأو نابح نبا داز « نيرشعو اسمخ ه

 ال هنأ ىوونلا كح لب « ةقشملا دوجول رفاسملا قح ىف دك أتت ال ةعاجلا نأ كلذ ىف رسلا نأكو « ةالص نيسمخ تغلب

 : لاق دحاولا دبع نع دواد وبأ ىكحو « ىعفاشلا صن فالح هناف رظن هيف نكل ٠١ اموجو ىف فالخلا هيف ىرحي

 رشم نا لانس ت لشق ةفايز نم كلذو نا تاوانلا ميج ثيدسحلا موم ربظألاو < رظن حيجرتلا اذه ىف )١(
 لعأ هللاو . ةعاجلا ىف ةالصلا

 هتبظاومو ملسو هيلع هللا ىلص هلض نم كلذ ملعب امك ارفسو ارضح ةءاخلا بوجو باوصلاو « ديب ىوونلا هلاق ام سيل ( ۲ )

 امأو ٠ ةيآلا 4 ةالصلا محل تقأف مف تنك اذإو 3 ىلاعت هلوقو « ىلصأ ىنومتيأر اک اوا د مسو هيلع هللا ىلس هلوقو ةعاملا ىلع

 رفسلا ىف ةعامجلا بوجو مدع ىلع ةجحهف سيلف ةعاملا ىف ىلص نم ةالص ىلع اهدوجسو ابهوكر أف ةالفلا ىف ىلص نم ةالص ليضفت

 بسح ةالقلا ىف ىل ص نم ىلع . حص نإ س سلا اذه لج بحي اعإو . ل هت ءىعل اهتفلاخم زوجت الف ةنكسحم اهتلدأ نأل

 سالخالا اذه هل هللا ركشف .« سانلا نع اديب هيرب الاخ هنوك عم اهدوجسو امعوكر متأف اهئاكمإ دنع ةعاجلل كرت ريغ نم هتقاط

 لعأ ةفأو ٠ فيعضتلا انه هل فماضف ةالصلا سمأب ماتهالاو
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 ناف » هلوق ىالطإ نم هذخأ هنأكو . ىبتنا ةعاجلا ىف هنالص ىلع فعاضت ةالفلا ىف لجرلا ةالص نأ ثيدحلا اذه ىف
 لاق ام ىلع مزليو ؛ قايسلا نم رهظي ىذلا وهو < ىلوأ ةعاجلا ىلع هلح نكل « دارفنالاو ةعاجلا هلوانتل « اهالص
  لصأ لع ىارقلا هلكشتسا دقو « ةعاجلا بوجوب لوقي نم دنع بجاولا باوث ىلع ديزي بودنملا باوث نأ ىوونلا
 ةالص نم هتفص ضرفلا ةالص ىلع بتم روكذملا باوثلا نأ هيلع دروأ مث « ةنس اهناب لوقلا ىلع ءانب ثيدحلا
 ىف داعأ مث هدو ىلص نميف ةلأسملا ضرفت هناب باجأو . بجاولا ىلع بودنملا باوث ةدايز هنم مزاي الف « ةعاجلا
 ' هلاح ىلع لاكشالا قبف , ةعاجلا ىف هتالصإ لصحت فيعضتلاو « هدحو هتالصب هل لصحم ضرفلا باوث ناف ةعامج

 ةالص الإ هل لصح مل ادرفنم داعأ ول ذإ « ةعاجلا ببسإ لصح امو ةداعإلا بيسب لصح مل فيعضتلا نال رظن هيفو
 نبا هجرخأ ام روكذملا ددعلا ىلع ةدايزلا نم درو امو . بجاولا ىلع بردنلا باوث ةدايز هنم مزلي الف ةدحاو

 نورشعو سم درفنملا ةالص ىلع ةعاجلا ةالص لضف ه لاق هيلع افوقوم سابع نبأ نع ةمركع قيرط نم ةبيش ىلأ
 > معن لاق ؟ فال  ةرشع اوناكنإو : لجر لاقف . دجسملا ىف نم ددع ىلعف كلذ نم رثكأ اوناك ناف : لاق . ةجرد
 ىف بابلا اذه نم ديعس ىنأ ثيدح طقس : ( هيبنت ) . تباث ريغ هنكل « ىأرلاب لاقي ال هنآل عفرلا كح هل اذهو
 ىف لجرلا ةالص ) ةريره ىبأ ثيدح ىف هلق . رمع ثيدح لبق ليعامسالا هدروأو «نيفابلل تبثو ةيركةياور
 تاياورلا ىف اذك ( افعض نيرشعو ةسمخ ) هلق . ريكنتلاب « ةعامج فد ىنيمشكلاو ىوجلا ةياور ىف ( ةعامجلا
 هلق . ةالصلا وأ ةجردلاب فعضلا ليوأتب « ةجرد نيرشعو اسمخ هيف نأ هريغو ىنامركلا ىكحو « اهيلع انفقو ىنلا
 لاق ىدارفو ةعامج قوسلا فو تيبلا ىف ةالصلا ىلع دز” ةعامج دجسملا ىف ةالصلا نأ هاضتتقم ( هقوس ىفو هتيب ىف )
 جرخم جرخ هنكل « ادرفذم هريغ ىف ةالصلا دجسملا ىف ةعاملا لب اقم دارملا نأ رهظي ىذلاو : لاق « ديعلا قيقد نبا
 ةالصلا ةيوسنا لكشتسا نمع لاكشالا عفتري اذهب : لاق « ادرفنم ىلص دجسم ا ىف ةءامجا رضح مل نم نأ ىف بلاغلا
 ىف امهئاوتسا نم مزلي ال ذإ « ةروكذملا ةيوسنلا هرهاظ ىلع ثيدحلا لمح نم مزلي الو ٠ ىنا قوسلاو تيبلا ىف
 وأ تيبلا ىف ةعامج ةالصلا نوك نأ هنم مزلي ال اذكو « رخآلا نم لضفأ امهدحأ نوكي ال نأ دجسملا نع ةيل وضفملا
 ىف ةالصلاو « دجسملا ىف ةءاجلاب صتخم روكذا ا فيعضتلا نأ رهاظلا لب ٠ ادرفنم ةالصلا ىلع ابف لضف ال قوسلا
 قولا ىفو تيبلا ىف ةعامج ةالصلاو « نيطايشلا عضوم قاوسالا نوك نم درو امل قوسلا ىف اهنم ىلوأ اقلطم تيبلا
 ماعلا دجسملا فو « عيمجتلا ىلع نيرشعو سمخ ىلإ فيعضتلا رصق ةباحصلا ضعإ نع ءاج دقو . دارفنالا نم ىلوأ
 ورع نب هللا ديعل لاق هنأ ىرفاعملا سوأ نع نسح دامساب روصنم نب ديعس یورو ٠ هريغ ىف لضفلا ريرقت عم
 دجسم ىف ىلص ناف : لاق . ليمج نسح : لاق ؟ هتيب ىف ىلص مث ءوضولا نسحاف أضوت نم تيأرأ : صاعلا نبا
 . ىنا . نورشعو سمخ : لاق ؟ هيف لصف ةع امج دجسم ىلإ ىثم ناف : لاق .ةالص ةرشع سمخ : لاق ؟ هتريشع
 : لئابقلا دجسم نورشعلاو سخلا صخو « ةلئاو ثيدح نم هوحت « بيغرتلا باتك» ىف هيوجنذ نب ديمح جرخأو

 ( أضوت اذإ هنأ كلذو ) هلق ٠ فيعض هدئسو « هئامسخم  ةعمجلا ىأ هيف عمم ىذلا دجسملا ىف هتالصو : لاق
 روك ذملا فيعضتلا : لوقي هنأكف هلال كلذو : ٍريدقتلا ذإ « روكذملا فيعضتلل ةلع ةدوكذملا رومالا نأ ىف رهاظ
 ىلع ليلدلا لد اذإ الإ اهضعب دوجوب دجوب ال ةددعتم تاعوضوم ىلع بتر اف كلذك ناک اذ و « تيكو تيك ه بيس
 ا دمخالاف « ىنعملا ةلوقعم ةريره ىلأ ثيدح ىف ىلا ةدايزلا هذهو . هتاذإ ًادوصةم سيل وأ اريسشعم سيل ام ءاغلا



e ۱۴۹ناذألا باتك  

 ةبافكلا ىلع ةعاجلا بوجوب اولاق نيذلاو « ةديقملا هذه ىلع اهقلطم لمحت لب اهفانت ال ةقاطملا تاياورلاو « هجوتم

 هوج وو « نيملا ضرف ىف دحأ نع ىور اذكو « تويبلا ىف ةعاجلا ةماقاب طقسب ال جرحلا نأ ىلإ مهنم ريثك بهذ
 هب قحتلب و دجسملا هب صتخيف هؤاغلإ ىفبني ال ريتعم فصو وهو « دجاسملا ةعامج ىف ناك امن إ ةيعورشملا لصأ ناب

 دبعلل امف ماللاو « ةعامج ىف ةالصلا دصق ىأ ( ةالصلا الإ هجرخ ال ر هلق . راعشلا رابظإ هب لصح ام هانعم ىف ام

 لاق ‹ حتفلا زوحيو هلوأ مضب هانطبض ( ةوطخ ) هلوقو . ءاطلا مضو هلوأ حتفب ( طخ مل ) هلق . هانيب امل

 لاقو < حتفلاب انه اهنأ ىرمعيلا مزجو . ةدحاولا ةرملا حتفلاب و « نيمدقلا نيب أم مضل اب ةوطخلا : ىرهوجلا

 « ةمات ةالص ىلص ىأ : ةرمج ىبأ نبا لاق ( ىلص اذاف ) هلق . لعأ هللاو . مضلاب لس تاياود ىف اهنإ : ىطرقلا

 هيف عقوأ ىذلا ناكملا ىف ىأ ( هالصم ىف ) هلق . « لصت ل كناف لصف عجرا » هنالص ءىسلل لات لك هنا

 راظنت | ةين ىلع ارمتسم دجسملا نم ىرخأ ةعقب ىلإ ماق ولف الإو « بلاغلا جرخم جرخ هنأكو « دجسملا نم ةالصلا
 باب ىف ةيضاملا قيرطلا ىفو « هيلع بت مهلا » هجام نبا داز « كلذ نيلئاق ىأ (همحرا مهللا) هلق . كلذكن اك ةالصلا

 ةكئالملا ةالص نم ركذ امل لامعالا نم اهريغ ىلع ةالصاا ةياضنأ ىلع هب لدتساو « هل رفغا مهلا » قوسلا دجسم
 ليصح ىف نونوكي مهال ةكئالملا ىلع سانلا ىحلاص ليضفت ىلعو « ةبوتلاو ةرفغملاو ةسحرلاب هل مهئاعدو هيلع

 تسيل ةعاجلا نأ ىلع بابلا ثيداحأب لدتساو . مهل ءاعدلاو رافغتسالاب نولوغشم 5 ال لاو مهتدابعب تاجردلا

 ىف كارتشالا لعفأ ةغيص ءاضتفال ادرفنم هنالص ةحص ىضنقي <« هدحو هنالص ىلع ه هلوق نآل ةالصلا ةحصل اطرش

 : هريغو ىطرقلا لاق . هيف ةلضف ال حصي ال امو « درفنملا ةالص ىف ةليضف دوجو ىضتقب كلذ ناف « لضافتلا لصأ

 لوقن انآل ( اليقم نسحأو إل ىلاعت هلوقك نيتبجلا ىدحإ ىف لضفلا ةفص تابثال ذرت دق لعفأ ةظفل نإ لاقي الو

 اذكب اذه نم ديزأ ددمعلا اذه انلق اذاف « نيعم ددعب ةديقم ريغ ةقلطم لعفأ ةغيص درت ثيح ةلق ىلع كلذ عمتي ام

 نم لمشيف مودع ةغيص « ذفلا ةالص » هلوق نال روذعملا ىلع درفغملا لمح لاقي الو , ددعلا لصأ دوجو نم دي الف

 قيس الل روذعلل لصاح ةعاجلا لضفف اضيأو . ليلد ىلإ جاتع روذعملا ىلع هلمخل , رذع ريغبو رذعب ادرفنم ىلص

 « اقم احيحص لمعي ناک ام هل بتک ر فاس وأ دبعلا ضرم اذإ » اعوفرم ىسوم یبا ثيدح نم باتكلا اذه ىف
 « ةبوتتكملا الإ هتيب ىف ءرملا ةالص لضفأ » ثيدحي هدر مث « ةلفانلا ةالص ىلع هلح مهضعب نأ ىلإ بلا دبع نبا راشأو
 درفنملا ىلع ةءاج لا ةليضفىلع لد ثيدحلا نال « تلق مأ ةءاجلا ترثك ءاوس لدفلا ىف تاعام لا ىواسن ىلع اب لدتساو

 ميهازبإ نع حيمص دانساب ةبيش ىبأ نبا ىور ام هاوقو « ةيكلاملا ضعب لاق اذك « ةعامج لك هيف لخديف ةطساو ريغب
 « لوصحلا لصأ ىف لسم وهو . ىهتنا نيرشعو اسم فيعضتلا محل ةعامج امهف لجرلا عم لجرلا ىلص اذإ : لاق ىمخنلا
 هحمصو نئسلا باععأو دحأ ءاور ام وهو هب حرصملا صنلا دوجو عم ايس ال « ثك أ ناك امل لضفلا ديرم قنبال هنكل

 نيلجرلا عم هنالصو « هدحو هتالدع نم کزآ لجرلا عم لجرلا ةالص د اعوف س بعكن ب ىبا ثيدح نم هريغو ةمزخ نبا

 . ميشأ نب ثابق ثيدح نم ىناربطلا ىف یوق دهاش هلو « « هللا ىلإ بحأ وبف رثكامو ‹ لجرلا عم هتالص نم ىزأ

 فالخلا ىلع بترتيو  رمحأ نزوب ةيناتحت اهدعب ةمجعملاب هوبأو  ةشلثم فلألا دعبو ةدحوملاو فاقلا حتفب وهو

 مهمو «نورخألا كلذ بحتسي ملو « ةيرثكاآلا ليصحتل اقلطم ةعاجلا ةداعإ بحتسا توافتلاب لاق نم نأ روكذملا

 دجاسملا ىلع هرصق نكل ريخ ألا ىلع كلام قفاوو « ةلضافلا ةعقبلا ىف وأ عروألا وأ للعلا عم دامت : لاقف لصف نم



 ثيدحلا ٦٤۷ - ٠٥١ ۷

 ام كلذ ربغو ةرثكلاو ةلقلاب لضفلا ف ترافتت ةعاجلا نأ کو : قدملاو ىملا نب دجسم اب هلع رومشملاو ةثالثلا

 «, رجفلا ةالصإ ةدہقملا ةمجرتل اب ةعاجلا لضف ىف ةقلطملا ةجرتلا فدصملا بقع كلذل و ‹ اضعب امضعب قوفي كلذك ركذ

 ىلاعت لبا ءاش نإ ابرق درفم باب ىف هيلع مالكلا قاس » مومأمو مام] ةعاهلا لقأ نأ ىلع م لدم ماو

 ةعاجج ىف رحفاا الص لضف ساپ - م١

E “EAنب ةلَس وأو بسلا س ”ليعس قريخأ لاق ىرهثلا ن £ بيش ان ربخ أ لاق نالا وأ اشو ” 

 سم ع او ca ا َةالَص ا لوةي مل لب ہللا 00 همس » لاق ةريره اب انأ نأ نهرا ر كيش

 ماش نإ اوأرفاف : ةريره وبأ لوقي مث « رجفلا الص ىف رانا ةكسالمو ل یا کالم مو اج نرو

A)نك ريفا  O 
 2 مع م 2 0 ملا ملل

 ةحرد نيرشعو جبسإ اهل مضت : لا: رم نب و هللا رلبع نع م ى دحو : بيتش لا -

 81م

 ما تع: لاق ماس تيما - مش معألا 0 لو لاق ىبأ 57 0 8 لاق ٍصنح نس رع انو ا ۰

 للي دع ةا هما نم فرعأ ام لاو : لاقف ؟ كّيضغأ ام: تاق ؛ ا وهو ءادزدلا وأ لع لخد : لوقت ءاداردلا

 « ميج نواصي مہا الإ ایش

 .: لاق ىسوم ىبأ نع ةد ىبأ نع هللا ر لبيع 1 دنر نع هم 7 اننا انثدح لاق الغلا ندم اشو -"مأ

 مامإلا مم اهيل ىتح ةالصلا ٌثراؤتنَي ىذلاو « يشم مدسبأف مدي ةالصلا ىف ارجأ سانلا عا » و چ هلا لاق

 ما "أ لَصِب ىذلا نم اج ”لظعأ
 نم اهل ةريره ىبأ ثيدح ةيسانمو « البق ىلا نم صخأ ةمجرتلا هذه ( ةعامج ىف رجفلا ةالص لضف باب ) هلق 0

 مذو ٠ اهريغ ىلع رجفلا ةالصل ةبرم ىلع لدي هناف , رجفلا ةالص ىف راهلا ک-االمو ليللا کالم عمتجتو » هلوق

 انهو ‹ كلذ نم دخؤت نررشعو سمخ ىلع نيت ئازلا نيتجردلا نأ ىلإ ةراشا « عمتج و « هلوق ىف نأ لاطب نبا

 عرصملا ةالصلضف باب » ىف روكذملا عاتجالا ىلع مالكلا مدقن دقو « نيرشعو عبسإ امف ىلا رمع نبا ةياورب هبقع

 عقو هنأ هتكن ىف ىثكرزلا لقنو « املع تفقو ىلا خسنلا ىف اذك ( |ءرج نيرشعو سخی ) هلق ٠ تيقاوملا نم

 .لوقك ءابلا ريدقت ىلع سمخ ضفخو : لاق ‹ هرخآ نم ءاملاو هلوأ نم ةدحوملا فذ « سم , نيحيحضلا ىف

 . ىهنثا ةجردلاب ءرجلا ليوأت ىلعف ءاذ! فذح امأو . بيك ىلإ ىأ « عباصالا فكالاب بيلك تراشأ » رعاشا

 ٍسمخ دحاوأ دام لع عا هداه لسا و ظفلب ىرهزلا نع رمعم قيرط نم ريسفتلا- ف فلؤملا هدروأ دقو

 نيرشعو عبس » لاق هنأ الإ « هوحن اعوفرم ثيدحلاب ىأ ( عفان ىثدحو بیعش لاق ) هلق . « ةجرد نورشعو
 0 نأ قامركلا زوجو 5 ةلوصوم هذه بيعش قب رطو 2 مدقت اک عفان نع هريغو كلام ةياورل قفاوم وهو 2( :ةجرد

 اذه رئاظنو : بيعش لاق ناملا وأ انثدح ريدقتتلاو < لوألا دانسإلا ىلع ةفوطعم ىه لب « ديعب وهو ةقلعم نوكت

 يرابلا حف # ؟ جاد حم



 ناذآلا باتك- ۱۳۸ ٠

 الو معن وبأ الو ليعامسالا اهجرختدي ملو « فنصملا دنع الإ هذه بيعش نط رأ مل نكلو « ةريثك باتكلا ىف

 ىف ءادردلا مأو « دعجلا بأ نبا وه ( الاس تمس ) هلو . يدع ا ی ا عسر ناسا ارا
 . اليوط انامز هدعب ىرغصلا تشاعو ءادردلا ىلأ ةايح ىف تنام ىربكلا نآل ةيباحصلا ىريكلا ال ةيعباتلا ىرغصلا

 اهرسفو . ىربكلا ءادردلا مأ كردي مل اذه ىلعف « ءادردلا ابأ كردي مل دعجلا ىأ نب ملاس نأب متاح وبأ مزج دقو

 ىرغصلا مسا نأ ةمدقملا ىف مدقت دقو « ءادردلا مأ تعمس » ملاس لوقل أطخ وهو ىركلا تافصب انه ىلامركلا

 « فاضملا فذح « دم نم » نيقابللو « ةمرركو رذ ىنأ ةياور ىف اذك ( دمع ةمأ نم ) هلق . ةريخ ىربكلاو ةميجم

 و ل و ووو و ولا

 اهدعب يلا نوكسو ةزمملا حتفب <« دم ىمأ نم » تقولا ىبأ ةياور ىف عقوو ‹ ىبتن ا هيلع مالكلا ةلالدل فاضملا |

 نع قرط نم معن ىنأو ليعامسالا ىجرختسمو دمحأ دنسم ىف وه اذكو 2 هعج ىف ىديملا هقاس اذكو « ءار

 ةياور نم فذح امل « مهيف ١ ظفل نأكو « هيف ناك ىذلا دلبلا لهأ ىف ىأ « مهف فرعأ امد » مدنعو < « شعآلا ٠

 « نيعمتجم ىأ ( اعيمج نولصي ) هلو . ةمآلا ىلع مهنأ ىف ريمضلا دوعيل ةماب « أ » ةلقنلا ضعب فحص ىراخبلا
 صقنلا اهعيمج ىف لصح نيروكذملا لامعأ نأ ءادردلا انآ دامو « تاولصلا وأ ةالصلا هربدقتو لوعفملا فذحو

 ىف ناك مث « اهدعب هيلا راص ام من ناك ةوبنلا نمز ىف سانلا لاح نال يسن 5 وهو « ةالصلا ىف عيمجتلا الإ رييغتلاو

 ةفالخ رخاوأ ىف و كلذ ناكو ها ءادردلا ىبأ نم ردص كلذ ناكر امهدعإ هيلا راص ام متأ نيخيشلا نمز

 نم مثدعب ءاج نم, فيكف ءادردلا ىبأ دنع ةروكذملا ةفصلاب لضافلا رصعلا كلذ ناك اذإ ىرعش تيلايف « ناهتع

 رابظاي ركلملا راكنإو « نيدلا رومأ نم ءىش ريغت دنع بضغلا زاوج ثيدحلا اذه ىفو ؟ نامزلا اذه ىلإ تاقبطلا
 ىلإ ىأ ( ىثم مدعب اذ مدعبأ ) هلق ٠ عماسلا سفن ىف هديك ات ريخلا ىلع مسقلاو « هنم رثكأ عطتسب مل اذإ بضغلا

 ىلأ ةياور اهنأ نيبو « ةعامج ىف » ه لسم داز ( مامإلا عم ) هلق . دحاو باب دعب كلذ ىلع مالكلا ىنأيسو « دجسملا

 ىفوأ هدحو ىلض ءاوس ىأ (ماني مث لصي ىنلا نم) هلق , هنع ىراخبلا هجرخأ ىذلا  ءالعلا نب دي وهو بيرك

 5 بابلا اذه ىف ىموم ىنأ ثيدح داربا لكشتسا : ( ليكت ) . مدقت اک ترافتت ةعاجلا نأ هنم دافتسي و « ةعامج

 ببسلا نأ ىلع لد هنأب هريغو رينملا نبا هبجوو : ءاشعلا ىف هنأب رعشي هرخآ لب « ركذ رجفلا ةالصل هيف سيل هنآل
 « اهريغ نم قشأ ةعامج ىف رجفلا ةالص ىلإ ىثملاف كلذ ك ناك اذإو « ةالصلا ىلإ ىثملاب ةقشملا دوجو رجالا ةدايز ىف

 حارشلا نم ادحأ رأ لو « اعبط ىهتشملا مونلا ةقرافمم اهاع ديزت اهئاف ةلظلا ىف ىثملا ىف ءاشعلا اهتكراش نإو اهنا
 « اعيمج نولصي » هلوق ىف رجفلا ةالص لخدت : لاق هناف رينملا نب نيزلا الإ ةمجزالل ءادردلا ىلأ ثيدح ةبسانم ىلع هبن
 هلوقب لوألا ثيدحلا ىف ةريره ىلأ داهشتسا نأ دازو هوحن ديشر نبا ركذو . تاولصلا قاب نم كلذب صخأ ىهو
 ثیداحال! داراب فنصملا نفت : لوقأو . دك آ ا ماتهالا نأ ىلإ ريشي ( ادوهشم ناك رجفلا نآرق نا ال ىلاعت

 « مومعلا قيرطإ ءادردلا بأ ثيدح نمو « صوصخلا قيرطإ ةربره ىلأ ثيدح نم ةبسانملا ذخوؤت ذإ بابلا ىف ةثالثلا ٠
 ىلع رجفلا لضف هب دارب نأ لمتحي ةمجرتلا ظفل : لاقي نأ نكميو . طابنةسالا قيرطب ىسوم ىبأ ثيدحح نمو
 اد ع دهاش ةربره ىبأ ثيدخ « ةلمللا ىف ال لضفلا توبث هيداري نأو « تاولصلا نم اهريغ

 لأ هللاو . امل دهاش ىسوم ىبأ ثيدحو « قاثلل دهاش



 ۴۹ جه: ثيدحلا

 | ربظلا ىلإ ريجنل لشن صاب - ۲
 ا ىبأ نع نامسلا رحلاص ىبأ نع کب ىأ لوم م نع ئام نم تف انزع - ۲

 « هل تدق ل هلا ف راف « قيرطلا ىلع كوش نصف جَو قيرطب شك ”لجر ای » لاق لكي شا

 [ ۲٤۷۲ یف هفرط 56١ ثيدحلا ]

 لا ليس ىف ديهشلاو « مدملا بحاصو « يرتلاو «نوطبلاو « ٌنومطلا : ةسخ هادهشلا » لاق يل ۴
 « هيلع اومېتسال اومهسي نأ لإ اودج مل مث «ِلوألا فدلاو ءادنلا ىف ام ساتل لمي ول » لاقو

 [ هرجع ۰ ۲۸۲۹ , 7٠١ : ىف فارطأ _ دمع ثيدحلا ]

 «اوُبَح ولو تأل حبّمملاو ةمتملا ىف ام نومي ولو « هيلإ اوقبحال ريجُرتلا ىف ام نوعي ولو » - ٠

 « ةالصلا ىلإ » اهضعب فو « هريغو نيتلا نبا حرش هيلعو رثكالل اذك ( ربظلا ىلإ ريجملا لضف باب ) هلق
 نثملا اذه ىف ( لجد انب ) هلق . « ناذآلا ىف ماهتسالا باب » ىف هيلع مالكا مدقت دقو . لاطب نبا حرش هيلعو
 ركذ هنم دوصقملاو . ركذ امم هريغو ءادنلا ف بيغرتلاو ؛ ءادهشلاو « كوشلا نصغ ىحن ىذلا ةصق : ثيداحأ ةئالث

 ىف ىناثلا قأيو « كلام نع فسوب نب هللا دبع نع « ماهتسالا باب » ىف ادرفم كلاثلا ثيدحلا مدقت دقو « ريجهتلا
 اعومج اذكم كلام نع هب ثدح ةييتق نأكو « كانه هحرش ىلع انملكتو كلذك ملاظملا ف لوالاو ء اضيأ هنع دابجلا
 نأ ىلع لاد هنأ ةبج نم لواللل ةيسانم ءادب] رينملا نب نزلا فلكت و « راصتخالا ىف هنداعك فنصملا هيف فرصتي ملف

 . «هرخأف » ىنيمشكلا ةياور ىف ( هذخأف ) هلق . ىتاثلا ةبسانم مدعب فرتعاو « كرت نأ ىغبني الف تلق نإو ةعاطلا
 . ناعإلا باتك ىف مدقت دقو « قيرطلا نع ىذألا ةطامإ لضف هيفو  هنم لبقو هلعفب ىضر ىأ ( هل هللا ركشف ) هلق
 ىف لصالا وهو «ةسسخ » نيقابللو « ىوملا نع رذ ىنإل اذك ( شمخ ءادبشلا ) هلو ٠ ناميإلا بعش ىندأ اهنأ

 ىلاعت هللا ءاش نإ دابجلا باتيك ىف هثحابم ىلع مالكلا ىتايسو « روك ذم ريغ زيمملا نآل لوألا زاجو « ركذملا

 : لاق أ نع ليد ان لح لاق 35 فاتن كا دبع نب دم اشو - ه6

 « مراثآو اومدق ام ”بّجكَنَو ) لوق ىف * دهاجم لاقو . « مرا آ نوبينمت الأ لس یب اید یکی اىبلا لاق

 ماطخ : لاق

 [ اهمال < :1۰٦ یف ءاقرط_ د66 ثيدحلا ]

 اودارأ َةلَس ىب نأ» هدأ نع دب ادم بتوان ىع انربخأ : “رم ىلأ نیا لاقو - ۹

 الأ : لاق ةنيدملا ورمي نأ لي هلا لوسر رك لاق لي ؟ىبلا نم 2 اولزنيف مام نع اوكوحتي نأ
 مهلُجرَأب ض رأل ىف ' ىىثملاو أ « مرا : ماطخ : دهام لاق . ا



 ناذآلا بانك ۶ 1 ١ 1٠
 الا

 انئدح ) لوو . ةعاط لك ىلإ ىثم لك لمشتل اهديقي مل هنأكو « ةالصلا ىلإ ىأ ( راثآلا باستحا باب ) لق

 لفغ دقو ٠ جرزخلا نم مث راصنالا نم ريبك نطب مر ماللا رسكب ( ةملس ىنب ا١ ) هلق . نقلا وه ( باهولا دبع

 ىف اوفنص نيذلا ة٠ الا ناف « ليبقلا اذه ريغ مالا! رسكب ةا برم" ىف سيل : لات ثيح ىرهوجلا هعبتو زارقلا
 هاجتا ضعب هلف نطبلا وأ ةليبقلا ديقب دارأ نوكي نأ لمتع نكل « كلذكءامسألا نم اددع اوركذ فلتخلاو فاتؤملا

 ةاحنلا ناب هبجوو « اهفذحب ىنامركلا هحرشو « نونلا تابئاب اهياع انفقو ىتلا خسنلا ىفاذك ( نوب.تحت الأ ز هو

 . م ١ اباوث ةوطخ لكل ناف ؟ دج. ىلإ ميبشم دنع کاخ نودعت الأ ىنعملاو : لاق - افيفخت ىنعي - كلذ اوذاجأ

 نبا انثدحو ) هلق . ةصلاخ ةينب باوثلا ليصحت بلط ىنعم ىف ابااغ لمعتسي هنكلا دعلا هلصأ ناك ناو باستحالاو

 داذو ١» ظفلب فارطالا بحاص هركذو ۾ ر ىبأ نبا لاثو » نيفابلا ةياور ىو ؛ هدحو رذ یال اذك ( 26 يآ

 ىف رئاظأ هلو « باوصلا وه اذهو « اقل عم ىنعي ةياور الب ىراخبلا هركذ جرختسملا ىف ميل وبأ لاقو ءميس ییا نبا

 اضيأ هدحو رذ ىبأل اذك ( سا نع) هلق ٠ لوصالا ىف هطرش ىلع سيل هلال بوبأ نب ىح ةياور ىف باتكلا

 دمحأ قيرط نم صلخلا دئاوف نم لوألا ىف هانعمس اذكر . اضيأ ميعن وأ هركذ اذكو « « سنأ انثدح » نيقابلاو

 قيرط بقع بويأ نب ىح قيرط داريا ىف رساا وه اذهو ؛ « اسنأ تعمس » هظفلو ميم ىلأ نبا نع روصنم نبا

 قيرط نم جملا ىفهجرخأ دقو « ءاشعلا تقو باب » ىف هريظن م.اقت دقو « ديمح سيلدت نم نمآلا نيبيل باهولا دبع

 دقو « دجسملا نم ةديعب تناك رايد نآل ىنعي ( ابرق اوازنيف ) هلق ٠ المكن تملا قاسو ديمح نع ىرازفلا ناورس

 « دجيسملا نم ةديعإ ان رايد تناك : لوقو هللا دبغ نب راج تعم و لاق ريبزلا ىبأ قبرط نم لسم ةياور ىف كلذب حرص

 نم جارسلاو « ةجرد ةوطخ لكب ركل نا : لاقو مب هللا لوسر اناهنف « دجسملا نم برقنف اتوب عاتبن نأ اندرأف

 ةرضن ىبأ نع ىرخأ قبرط نم هيودرم نبالو . ةالصلا لجأ نم او رقي نأ اودارأ : راج نع ةرضن ىلأ قيرط

 نم علس نيبو اننیب امو ١ سنا ثيدح نم ءاقستسالا ىف یتایس ام اذه ضراعي الو « علسب انلزانم تناك» لاق هنع

 ) ةنيدملا اورعي نأ ( هلو . ليم ردف دجسملاو علس نيبو 0 علس ءارو نم تناك مهرايد نوكت نأ لاتحال « راد

 ‹ ةيلاخ اهتوكرتي ىأ ءارلا مضو ةليبملا نيعلا ن و هلوأ مضل وهو « مهزانم اورعي نأ ١ ىنهيمشكلا ةياور ىف

 هذه هبنو . ءىشب هيف رتتسي ال ىذلا ناكملا ليقو ةعساولا ليقو ةيلاخلا ضرالا ءارملاو « هالخأ اذإ هارعأ لاقي

 ةرثك كاذب !ودافتساو « اهنكاسب ةرماع ةنيدملا تابج قبل دجسملا نم برقلا نم موهنم ىف ببسلا ىلع ةهاركلا ٠

 صلخل ا ةياور ىف هلثمو « اوماقأف » جحلا ىف ىنلا ىرازفلا ةباور ىف دازو . دجسملا ىلإ ىثملا ىف اطخلا ةرثكل رجألا

 انرسي ام اولاقف د رباج نع ةرضن ىبأ قيرط نم سلو « اولفتتي لف » ديعس ىلأ ثيدح نم ىذمرتلاو « اهان ركذ یتا

 لاقو ٠ نيقابللو رذ ىلال اذك ( مهاجرا, ضرألا ىف ىثملاو مراثآ ماطخ دماج لاق ) هل . ءاناوحن انك انآ
 لاق هذع حین ىبأ نبا قيرط نم دیح نب دبع هلصو اذاكو . ماطخ : لاق ( مهراثآو اومدق ام بتكنو ١ دهاجب

 اذ ىراغبلا راشأو . ماطخ : لاق ( مراثآو إل هلوق فو « مهلابعأ : لاق ( اومدق ام بتكنو إل ىلاعت هلوق ىف

 نبا نع ةمركع نع كام قيرط نم هب احرصم درو دقو « ةبألا هذه لوزن بيس تناك ةلس ىنب ةصق نأ ىلإ قيلعتلا

 . تائسح اهراثآ بكت ةصااخ تناك اذإ ربلا لامعأ نأ ثيدحلا ىفو ؛ یوق هدانساو هريغو هجام نبا هجرخأ سايع

 لمح ملام ىثملا ةرثكب رجآلا ريثكت دارأ وأ يرخأ ةعفنم هب تاصح نا الإ دج لا برقب ىنكسلا بابحتسا هفو



 ثيدحلا  1٥٩د ۷ ١,١

 لب « كلذ يب ىنلا مهيلع ركذأ اف هم هوبلع ىذلا لضفلل دجسلا برقب ىنكسلا اوبلط مهنأ ههجوو « هسفن ىلع

 نم دجسملا ىلإ ددرتلا ىف مه ناب ميدلعأو « ةروك ذملا ةحاصملا ىلع ةئيدملا بناوج مهنالخأب ةدسفملا ءرد حجر

 براقف دجسملا نم ةبيرق هراد تناك نميف فلتخاو . هيلع ديزب وأ دجسملا برقب ىنكسلا ماقم موقي ام لضفلا
 نبا ىورو ‹ ىريطلا حنج ةاواسملا ىلإو ؟ ال وأ لضفلا ىف هبواسي له ةديعب هراد نم اطخ ىواست ثيح اطخلا

 رثكت نأ تدرأ : لاقو اطخلا نيب براقف دجسملا ىلإ تباث نب ديز عمم تيشم » لاق سنأ قب رط نم ةبيش أ

 اطخلا باوث نآل « ةليضف اطخلا ةرثك ىف نأ ىلع لد ناو لضفلا ىف ةاواسملا هنم مزاي ال اذهو «دجسملا ىلإ اناطخ
 مهمظعأ ىثم مدعبآ لعج ثيح باب لبق ىضاملا ىسوم ىبأ ثيدح رهاظ وهو « ةلبسلا اطخلا باوك سيل ةقاشلا
 مزلي مل اذإ كلذ م امو ء بيرق دجسم هين ناك ولو ديعبلا دجسملا دصق بابحتسا مهضعب هنم طبنتساو ؛ ازا

 اعدتبم همامإ]ن وكي ناك لاكلا نم من امديعبلا ناک اذإ اذكو.ىلوأهللاركذيهؤاي>اذ الإ ي بيرقلا رجم ديعبلا ىلإ هباهذ نم

 اجا ىف ءاشعلا لضن سرما "ع

 : لاق ةريره ىبأ نع حلاص وبأ ىنث”دح لاف شمعألا انثدح لاق ىبأ انثدح لاق صفح "نب رع ارو - ۷
 . اوْبَح ولو اهاوتأل امف ام نوما ولو ؛ ءاشملاو رجقلا نم نيقئانلا ىلع لقلأ ةالَص سيل » هكر ىنا لاق

 رخ ال نم ىلع قرتحأف ران نم العش ذآ مث « سالا موب الج ر مآ من « قيف ن ذولا مآ نأ تمم دقأ 5 9 رو یھ ورت رھ ر ع

 ش « دعب ةالصلا ىلإ
 نوكي نأ لمتحف , رجفلاو ءاشعلا لضف ىلع لادلا ثيدحلا هيف دروأ ( ةعاملا ىف ءاشعلا ةالص لضف باب ) هلو

 تقبل رجفلا نأ هبجوو « ىتاثلا رهاظلاو « اهريغ ىلع اهتيلضفأ تابثإ وأ ةلجا ىف ءاشعلا لضف تابئإ ةمجرتلا دارم
 ( لقثأ سيل ) هل . امزج لضفأ نوكي لضفألا ىواسمو : ءاشعلا نيبو اهنيب اذه ىف ىوسو « مدقت اک اهتيلضفأ
 ىلع اذه لدو « لقثأ ةالص سل ر لاقؤ هنع ةعركو رذ ىبأ ةءاود ىف قيمسكلا ED مسالا فزع رک لل اذنك

 رجفلاو ءاشعلا تناك امن إو ( لاك مهو الإ ةالصلا ن وتأي الوإ ىلاعت هلوق هنمو « نيقفانملا ىلع ةليقث اهلك ةالصلا نأ
 ليقو. مونلا ةذل تقو حبصلاو ةحارلاو نوكسلا تقو ءاشعلا نال 3 امهكرت ىلإ یعادلا ةوقأ اههريغ نم le لقنأ

 (امهيف ام نوبلعي ولو) هلق . نيقفانملا نود امهمح مهمايق) لضفلا نم امهباع بترت ام نوزوفي نينمؤملا ن وك هبجو
 . دجسملا وهو ةعامج هيف نايلصي ىذلا لحما ىلإ اوتآل دارملاو « نيتالصلا ىأ ( امهوتال ) لضفلا دب نم نم ىأ
 ىبأ ثيدح نم ةبيش ىلأ نبالو « ريغصلا فحزب اك ىثملا نم عام مهعنم اذإ نوفحزي ىأ ( ًاوبحولو ) هلو
 000 ةعاملا ةالص بوجو باب ١ ثيدحلا قاب ىلع مالك لا مدقت كقو « بكرلاو قفارملا ىلع اوج ولو د ءادردلا

 .ةانعمو ؛ مضلا لع ةينيم شو ١ لبق دض ديل » ظا رک الل اذدک (دعب ةالصلا ىلإ جرم ال نم ىلع) هرخ أ ىف هْلق

 ىلع ردقي وهو جرخ ال ىأ «ردقي » اهدب ىنييمدشكللو « روكذملا ديدوتلا هغلبي نأ دعب وأ اهيلا ءادنلا عمسي نأ دعب
 « رذعل الو انه حراشلا ىدوادلا دنع عقوو « ةلع مهب تسيل و م دواد یال ةياور نم هائمدق ام هدي ۇي و ‹ .ىجلا

 هريغ دنع تاياورلا نم ءیش ىف اماع فقن مل نكل اهريغ نم حضوأ ىهو



 ناذالا باك _ "١ ٠

 ةعامج امبكوف اف نانثا یاب "6

 ثري ولا نب كلام نع ةبالق ىبأ نع لا انّثادح لاق مرر نب دب زب انثدح لاق ددسم ام - ۸

 اک رک ١ اكمل من ءامفأو اذا ۃالصلا تح اذإ » لاق ھل ئنلا نع

 نم هجام نبأ ىف اهنم < ةفيعض قرط نم درو ثيدح ظفل ةمجرتلا هذه ( ةعامج امهقوف اف نانثا باب ) هلق
 هللا دبع ثيدح نم ىنطقرادلا دارفأ ینو ريمع نب کلا ثيدح نم ىوغبلا مجعم نو ىرعشالا ىموم ىبأ ثيدح

 ¢ هعم لصف لجر ماقف ؟ هعم لصيف اذه ىلع قدصتي لجر الأ : لاقف هدحو ىلصي الجر ىأر لع هلأ د ان أ

 . حيمص رخآ هجو نم ىذمرتلاو دواد وبأ ابجرخأ « ةعاج ناذه » هلوق نود ةروكذملا ةصقلاو « ةعامج ناذه : لاقف

 ناديرب ملي ىنلا نالجر ىتأ و هلوأو ءرفاسدلل ناذآلا باب » ىف هجولا اذه نم مدقت ( ةالصلا ترضح اذإ ) هلق

 ةعامج نيئثالا ةالص ةيمست ثريوحلا نب كلام ثيدح ىف سيل هناب ةمجرتلا ىلع ضرتعا دقو . هركذف « امم لاقف رفسلا
 نيدرفنم امهلالص عم اعم امبلالص توتسا ول هنآل « ةمامإلاب سالا مزال نم طابنتسالاب ذوخأم كلذ نأ باوجلاو

 نأب ثيدحلا اذبب لالدتسالا لصأ ىلع اضيأ ضرتعاو . ايلصو اهقأو انذأ : لوقي نأكةالصلاب امهمأب ىنتكال
 انآ باوجلاو . ةاورلا فرصت نم ةينثتلا ىلع راصتقالا لعلف ‹ هباحصأ نم ةعامج عم ناك ثريوحلا نب كلام

 نانثالا » هلوق نم مزاي ال هنأب ريسملا نب نيزلا هدرو ءابيف فالتخالاو عملا لقأ ةلأسم ىلع انه لاطب نبا ملكت و

 دجاسملا لضفو « ةالصلا ”ظتنُي دحسما ىف ساج نم اپ - 5

 ل نا لوسر نأ ةريرف لأ نف ج رعألا نعد ان لا ىبأ نع كلام نع ةملسم "نب هللا دبع او - 10۹

 ىف ؟ دحأ لازي ال . ةمحرا "مبللا « هل "رذغا مالا : ثي ام الصم ىف ماد ام ؟دحأ لَ لص ةكئاللل » لاق

 « ةالصلا الإ هلهأ ىلإ بلت نأ هعنك ال « سبح ٌةالصلا تماد ام ةالص

 « هل رفغتست ىأ ( كدحأ ىلع ىلصت ) هلق . ةعامج اهيلصيل ىأ ( ةالصلا رظنتي دجسملا ف سلج نم باب ) هلق

 N ل حرض A لين ىأ ( هالصم ىف ماد ام ) هلو ٠ لمعلاو ءازجلا بسانتيل ىلصتب ربع ليق -

 لوألا ىلإ هومض ةاورلا رثكأو « هلبق امع أطوملا ىف كلام هدرفأ ردقلا اذه ( حلا مدحأ لازب ال ) هلو . رخآ هجو

 هل لحي هلال « اېکح ینال ةالص باوث ىف ىأ ( ةالص یف ) هل ٠ كلذ ف رجح الو ءادحاو ائيدح هولعجل

 ةرابطلا ىف ىضم ام سكع وهو « تناكام » ىنييمثكلا ةياور ىف ( تماد ام ) هلق ٠ ةالصلا ىف عنم ام هريغو مالكلا

 .كراش اذإ كلذكو « روكذملا باوثلا هنع عطقنا رخآ فراص كلذ نع هتين فرص اذإ هنأ ىضتقي ( هعنع ال ) هلق

 بتر هلال « هفالخ رهاظلا ؟هيف نكي مل ولو دجسملا ىف ةالصلا عاقيا هتبن نمل كلذ لصح لهو « رخآ ىمأ راظتتالا ةن



 ا ا ب يب حجت \۳ ٩٩۰ ب دوو ثيدحلا
 ىف رسلا وه اذه لعلو « هصخم باوث روكذملل نكلل ٠ ةدابعلاب ةعقبلا لغشو ةينلا نم حومجلا ىلع روكذملا باوثلا
 هلوق ىنعم ىلع ةرابطلا ىف مالكلا مدقت دقو « دجاسملا ىف قاعم هبلق لجرو د هيفو هيلي ىذلا كثيدحلا فئصملا داربإ
 ديلا ثدح بانتجا نأ هنم ذخؤي نكل « جرفلا ثدح ثدحلاب دارملا نأو « انه ام ىلع ةدايز هيفو « ثدح مل امد
 یاب ىلع مالكلا مدقت دقو . لاطب نبا كلذ ىلإ راشأ « دشأ نوكب امبنم ىذآلا نآل « ىلوالا باب نم ناسللاو
 رظتنا مث ىلص نمي ديقم كلذ نأ « هيف ىلص ىلا هالصم ىف د هلوق نم ذخؤيو « ةعاجلا ةالص لضف باب »ىف هدئاوف
 رخآلا ربا ىف تبث اک ةلفانل اب ريج اهناف صقن ابف ناك ول امأ « ةئزح امنوكب ىلوألا ةالصلا دييقتب و « ىرخأ ةالص
 ىف نل نورفغتسيو مهب دمع نوحبسي ةكلالمللاو رل ىلاعت هلوقل قباطم وه ( هحرا مهللا ء هل رفغأ مهلا ) هلق
 ىلع نورصتقيف ةعاطلا ىف للخلاو ةيصعملا نم اهيف امو مدآ ىنب لاعفأ ىلع نوملطي مهن هيف رسلا : لبق 6 ضرألا
 هناف كلذ نم ظفح نم ميف نأ ضرف ولو « ةحلصملا بلج ىلع مدقم ةدسفملا عفد نال ‹ كلذ نم ممل رافغتسالا
 باوثلا نم اهلب اقي ا« ةرفغملا نم ضوعي

 صح نع نرل دبع نب یی ىنث دح لاق هلا ديب نع ی ان دح لاق راغب نب دع اشم - ٠
 «لواملا مابإلا : لظ لإ 'لظ ال موب هل ىف هلا ملفي ةمبسس » لاق كو ”ىنلا نع ةريره ىلأ نع_مماع نبا
 ”لجرو « هيلع اق رتو هيلع اممتجا هلل ف ابا الجرو , دجاسملا ىف 08 هباق ”لجرو « هير ةدابع یاش باش
 « هتيم ا هلام رال وأ قدصت اجرو « هللا فاخأ ىنإ : لاقف لاجو صنم تاذ أما هبط
 « هانی تّضافف الاخ هللا نك ذ ”لجرَو

 [ هى ‹ 14۷۹ 115م : ىف ةفارطأ 56١ ثيدحلا
 هللا ديبع لاخ وهو ةمجعملا مضي بيبخو ٠ ىرمعلا رمع نبا وه هللا ديبعو ؛ ناطقلا وه ( ىح انثدح) هلق

 ( ةريره ىبأ نع ) هلق . هيبال روكذملا هللا ديبع دج وهو باطخلا نب رمع نبا وه مصاع نإ صفحو ؛ هنع ىدارلا
 ىلع ,ةريره ىبأ وأ ديعس ىبأ نع » لاقف بيبخ نع أطوملا ىف كلام هاورو ؛ كلذ ىف هللا ديبع نع ةاورلا فلتخت ل
 بامصأ نع كلذ ىف اذشو « ىريبزلا بعصم هبات و « امهنع هلم فطعلا واو كلام نع ةرق وأ هاورو ‹ كشلا
 (ةعبس) هلق . لع هاو هدجو هلاخ ةباور نم هنوكل و هيف كدي مل هنوکل هظفح هللا ديبع نأ رهاظلاو « كلام

 ديعلا نيب نوكت نأ امإ ةعاطلا نأ هلمع امب ىنامركلا هبجوو « روكذملا باوثلاب نيروكذملا صاصتخا ءرهاظ ٠
 وهو ندبلاب وأ « دجسملاب قلعملا وهو بلقا اب وأ « ركذلا وهو ناسللاب لوآلاف « قلخلا نيب و هنيب وأ برا نيبو
 ندبلاب وأ « ةفدصلا وهو لاملاب وأ « باحتلا وهو بلقلاب صاخ وأ . لداعلا وهو ماع ىناثلاو . ةدابعلا ىف ءىثانلا
 ىبأ نع انذإ ىخوذتلا قحتإ وبأ هاندشأأ ايف ليعامسا نب نمحرلا دبع ةماش وبأ ةمالعلا ةعبسلا مظندقو . ةفعلا وهو
 : لاق هظفل نم اعامس هببأ نع ةماش ىبأ نب دحأ ىدملا

 هلظب ميركلا هللا مبلظي ةعبس نإ ىنطصملا ىنلا لاقو
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 لظ ال موب هلظ ىف هللا هلظأ هل عضو وأ ارسعم رظنأ نم ه اعوفرم رسيأا ىلأ ثيدح نم لسم حمص ىف عقوو

 ةلأسملا هذه تيقلأ دقو . هل مومفم ال روكذملا ددعلا نأ ىلع لدف ةيضاملا ةعبسنلا ريغ ناتلصخلا ناتاهو « هلظ الإ

 هتلأسف « لسم حبمحص ظفح هنأ ىعداو ةرهاقلا مدق ال ىورحلاب فورعملا ىزارلا ءاطع نب نيدلا سم ملاعلا ىلع

 لثم ىف ةدراولا ثيداحالا كلذ دعب تعبقت مث « اثيش كلذ ىف رضحتسا اف هريغ نعو اذه نع ديؤملا كلملا ةرضحع

 :امهو ةماشبأ ىب ىلعالبيذت نيتيب ف اهتمظن و دايجدين اسأب تدوو ةعبس اهنم تیقتنا دقو « لاصخ رشعىلع تدازف كلذ

 هلمح فيفختو رسع ىذ راظنإو هنوعو زاغ لال ظإ : ةعبس دزو

 هلعفو لاقملا ف قد ص رجاتو بتاكم نوعو مرغ ىذ دافرإو

 ثيدح نم احل او دمحأ هاورفدهاجلا نوع امأو « ربع ثيدح نم هريغو نابح نبا هاورف ىزاغلا لالظإ اما

 بتاكملا نوعو مراذلا دافرإ امأو « انركذ اک لسم حيمص قف هنع ةعيضولاو رسعملا راظنإ امأو « فينح نب لبس

 نم ةئسلا حرش ىف ىوغبلا هاورف قودصلا رجانلا امأو « روكذملا فينح نب لهم ثيدح نم مك اج لاو دحأ امهاورف

 : ةيناثلا ةعبسلا ىف تلقف ىرخأ ةرم هتمظنو . لع هللاو . سنأ ثيدح نم ىبيتلا مماقلا وأو نالس ثيدح

 ها تاك ىح دي فيفخ مرا ةناعإ عمم قلخ نيسحنو

 ةعبس تعمج كلذ تعبقت مث « فيعض دانساب ةر ره ىبأ ثيدسح نم قاربطلا هجرخأ قاخلا نيسحت ثيدحو

 : امهو نيرخآ نيتيب ىف اهتمظن و ىرخأ

 هلضف معطم مث ءوضو هرڪو دجسمل ىثمو نزح : ةعبس دزو

 هلعفو لاقملا ف قد. .ص رجاتو لفاحح مث لذاب قدح ذخآو

 ضيف نم تاعبسلا هب عبرت » : تيبلا رخآ ىف تلقو ةفيعض اميداحأ نكل و ىرخأ ةعبس تعمل كلذ تعبنت مث

 ف) هلق ٠ « لالظلا ىلإ ةلصوملا لاصحلا ةفرعم » هتيم ءرج ىف هتدرفأ دقو  «ىلامالا د ىف عيمجا تدروأ دقو « هلضف

 ةفاضإ لوقي نأ هقح ناكو « لاق اذك . کلم ومف لظ لكو « كلم ةفاضإ هللا ىلإ لظلا ةفاضإ : ضايع لاق ( هلظ

 هلظب دارملا ليقو . كلم امك دجاسملا نأ عم هللا توب ةرعكلل ليق اک « هريغ ىلع اذه زايتما لصحیل « فيرشت

 هشرع لظ دارملا ليقو « ضايع هاوقو رائيد نب ىسيء لوق وهو ‹ كلملا لظ ىف نالف لاقي اک هتيامحو هتمارك

 اذإو « ثيدحلا رك ذف ءهشرع لظ ىف هلل مواظي ةعبس د نسح دائساب روصنم نب ديعس دنع نابلس ثيدح هيلع لديو

 « ىطرقلا مزج هبو ‹ حجرأ وف سكع ريغ نم هتماركو هللا فن5 ىف مهن وك نم ركذ ام مزلتسا شرعلا لظ دارملا ناک

 ىف فنصملا دنع وهو رمع نب هللا ديبع نع هتياور ىف كرابملا نبا هب حرص ا ةمايقلا موب كلذ دييقت اضيأ هديؤيو

 رارقتسالا دعب مهل لصحت امنإ امهلظ نال ةنجلا لظ وأ ىبوط لظ دارملا : لاق نم لوق عفدني اذهب و ؛ دودحلا باك

 نأ حجريف « ةروكذملا لاصحلا باحصأ ذايتمأ ىلع لدي قايسلاو « اهلخدي نم عيم كرتشم كلذ نا مث . ةنجلا ىف

 مهيرقأو ةمايقلا موب هللا ىلإ سانلا بحأ » اعوفرم ديعس ىلأ ثيدح نم هئسحو ىذمرتلا ىورو « شرعلا لظ دارملا

 كلام نع ةاورلا ضعب نأ ربلا دبع نبا ركذو « لا * نم لعاف مسا ( لداعلا مامالا ) هلو . « لداع ماما اساجم هنم

 هب قحتلي و ٠ ىمظعلا ةيالولا بحاص هب دارملاو « الدع هسفن ىعسملا لمج هنال غلبأ وهو لاق « لدعلا » ظفلب هاور



 ثيدحلا ٩۰ \

 نيطسقملا نأ و هعفر ورع نب هللأ درع ثر لح نم اسم ةءياور هديؤبو , هف لدعف نيل ألا نوم 5 ائيش ىلو نم لك

 لداعلا هب رسف ام نسحأو « اولو امو مهياهأو مهلكح ىف نولدعي نيذلا « نمحرلا نيم نع رول نم رءائم ىلع هللا دنع

 . هب عفتلا مومعل رك ذلا ىف همدقو « طيرفت الو طارفا ريغ نم هعضوم ىف ءىش لک عضوب هللا رمأ عبق ىذلا هنأ

 ةمزالم ناف ؛ ىوملا ةعب اتم ىلع ثءابلا ةوق نم هيف امل ةوهشلا ةبلغ ةنظم هنوكل باشلا صخ ( باشو ) هلق
 ةدابعب » ناطقلا ىع نع دمحأ مامإلا ةياور ىف ( هبر ةدابع ىف ) هلق . ىوقتلا ةبلغ ىلع لدأو دشأ كلذ عم ةدابعلا
 . قزوجلا هجرخأ « كلذ ىلع ىفوت ىتح » رمع نب هللا ديبع نع ديز نب دامح داز « ىنمب امو « لسمةياور یو « هللا

 هزهاظو ‹ نيحيحصلا ىف اذكه ( دجاسملا ىف قلعم ) هلق . « هللا ةدابع ىف هطاشن و هب ابش ىنفأ , نابلس ثيدح ىفو
 اجراخ هدسج ناك ناو هيلَقب ةمزالملا لوط ىلإ ةراش] الثم ليدنقلاك دجسملا ىف قلعا ءىثلاب هش 4 هنأك قيلعتاا نم هنأ

 « بحلا ةدش ىهو ةقالعلا نم نوكي نأ لمتحيو « دجسملا ىف قلعم هبلق امأك , قزوجلا ةياور هيلع لديو « هنع

 ةدايزب «قلعتم و لمتسملاو ىوحلا دازو « امح نم » نابلس ةياور اذكو « دجاسملاب قلعم و دمحأ ةياور هيلع لديو
 ىف ةلصلا هذهو . «هيلا دوعي یتح هلم جرخ اذإ ١ كلام دازو « امح نم » نابلس داز <« ماللا رك و ملا دعب ةانثم

 ةبج نم لواللو « ةرهاظ دجالا لضف وهو ةمجرتلا نم ىناثلا نكرلا اهتبسانمو « ةمجرتلل ثيدحلا اذه نم ةدوصقملا
 ديدشتب ( ابات ) هلق . ضراع دسجلل ضرع ناو بلقلاب هيف نوكلا رارمتساو دجسلل ةمزالملا نم هيلع لد ام
 داح ةباور ىف عقوو « طقف ارابظإ ال ةقيقح رخآلا امهنم لك بحأو ةبحلا سنج ىف اكرتشا ىأ ابات هلصأو ءابلا

 اعمتجا ) هلق . نالس ثيدح ىف هوحنو , كلذ ىلع اردصف هللا ىف كبحأ ىلإ رخآلا امهنم لك لاق نالجرو » ديز نبا

 امهتأ دارملاو « روكذملا بحلا لع ىأ ملسم ةياور ىهو « هيلع اعمتجا » ىنيمشكلا ةياور ىف ( هيلع اقرفتو كلذ ىلع

 ىف عقوو . توملا امهنيب قرف ىتح ال مأ ةقيق> اعمتجا ءاوس ىويند ضراعب اهاءطقي ملو ةيفيدلا ةبحنأ ىلع ماد
 ىدنع ىهو تاجرختسملا نم امه ريغ الو نيحيحصلا خسن نم ءىش ىف كلذ رأ ملو « ريخ ىلع اعمتبجا ١ ىديمحلل حلا

 ناب احتمل ا ناک ال وأ « نينثاب الإ مت ال ةبحلا نال نانثا امطاعتم نآ عم ةدحاو ةلصخلا هذه تدع : ( هيمنت ) . فيرحن

 EE اہ فصتا نم عسيمج دع ال لاصخلا دع ضرغلا نآل < رخآلا دع نع انعم اهر حا دع ناك دحاو ىنعم

 ةياور ىف اذكو < ةأىم) هتعد » لاقف ناطقلا ىج نع هتياود ىف دحأ فوذءملا نيب ( بصنم تاذ هتبلط لجدو )

 هتعد » كلام ةياور فو « فرش! وأ لصالا بصنااب دارلأو « كرابملا نبا نع دودحلا ف فئصدلل وهو لسمو « ةميرك

 ديزم ةداعلا ترج ىتلا فاصوألا لك اب امفصو دقو . اضيأ لاملا ىل_عو لصآلا ىلع قلطي وهو « بسح تاذ

 داز « ءاسنلا نم امف كلذ عمتح نم لقو لاخلا عم لاملاو هاجلا همزاتسي ىذلا بصنملا وهو هيف لصحت نمل ةبغرلا
 رهاظلاو « هيلع امن تضرعف » ةريره ىبأ نع ملاص ىبأ قب رط نم بعشلا ىف قهبللو « اهسفن ىلإ د كرابملا نبا

 فاغن اهب جورتلا ىلإ ہتعد نوكت نأ لمتحي مهضعب لاقو « هريغ كع ملو ىطرقلا مزج هو ةشحافلا ىلإ هتعد /

 لوالاو ءاجب قولي ام بسكستلا نع ةدابعلاب هلغشل امقح موسقي ال نأ فاع وأ « اهم ناتتفالاب ةدابملا نع لغتشي نأ

 اجب ةفوصوملا نع ربصلاو « هب حرصل حورتلا دارملا ناك ولو « اهسفن ىلإ » هلوق ىف ةيانكلا دوجو هديؤيو « ربظأ
 ةدوارمب اهلا لصوتلا قاشم نم تنغأ دقو امس ال اهيصح رسعو اهلثم ىف ةبغرلا ةرثكل بتارملا لك أ نم ركذ
 امإ هناسلب كلذ لوقي هنأ رهاظلاو « نيملاعلا برد ةعرك ةياور ىف داز ( هللا فاعأ ىتإ لاقف ) هلو ٠ اهوحنو
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 ةدش نع كلذ ردصي امن] : ىطرقلا لاق ضايع لاق ٠ هبلقب هلوقي نأ لمتحتو « املا رذتعيل وأ ةشحافلا نع اهرجذيل
 دقتب ةيلاح ةلمج وه ىنامركلا لاق « ىضاملا ظفلب ( نخأ قدصت ) هل ٠ ءايحو ىوقت نيتمو ىلاعت هللا نم فوخ

 E فنصلل اذكو « خأف قدص د دحأ ةياور ىف عقوو « دق
 سكي « ءافخإ قدصت » ليصألا ةءاود ىف عقوو « فطاعلا فذح ىلوألا ىوار نأ رهاظلاف « أطوملا ىف كلامل هلثمو

 «ةقدصب  هلوقو . ايف ىأ لعافلا نم الاح نوكي نأ لمت و ؛ فوذحم ردصا تمن وأ ردصم هنأ ىلع ادودم ةزمحلا

 نع ىووذلا لقن نكل ‹ ةضورفملاو ةبودنملا لمشي اضيأ هرهاظو « ريثكو ليلق نم هب قدصتي ام لك لمشيل اهركن

 هنيمي قفنت ام هلاش ) لوق . ابحتقو ملا ضب ( لمت ال تح ) هلق . امًافخإ نم ىلوأ ةضورفملا رابظإ نأ ءايلعلا

 هنیم لعل ال ىح » ابولقم لسم حمص ىف عقوو « هريغو ىراخبلا ىف ثيدحلا اذه ىف تاياورلا مظعم ىف عقو اذکه
 ىلع هرصق هنكل بولقملا عون درفأ ناك نإو حالصلا نبا هلفغأ ثيدحلا مولع عاونأ نم عون وهو « هلامش قفنت ام

 دقو « ليلب نذؤي موتكم مأ نبا نا ٠ ثيدح هل لثمو حالطصالا نساحم ىف انخيش هيلع هبنو « دانسإلا ىف عقي ام

 هتيمست ىلوالاو . ىهننا سوكعملا عونلا اذه ىمسي نأ ىغبذي : انخيش لاقو « ناذآلا باتككىف هيلع مالكلا انمدق

 « ابواقم مدقت نم ضعب هامس دقو « ءاوس جردملا ىف هولاق اك نتملا ىف ةراتو دانسإلا ىف ةرات بولقملا نوكيف ابولقم

 مالكلا هجو وهو لوألا باوصلا وأ بولقم وهو سم حي نم انيلا تلصو ىلا خسنلا عيمج ىف اذكم : ضايع لاق

 هبشي و : لاق «نيعلاب ةقدصلا باب » ةاكرلا ف ىراخبلا هيلع مجرت دقو « نيملاب اهؤاطعإ ةقدصلا ىف ةدوهعملا ةندلا نال

 لش لاقف ربع نب هللا ديبع ةباور بقع اهدروأ امل كلام ةياور ىف هلوق ليلدب لسم نود نم هيف مولا نوكي نأ
 هنم جرخ اذإ دجسملاب قلعم هبلق لجرو » هلوق ىف ةدايزلا ىلع هبن اي اهنيبل ةفلاخع امهنيب تناكولف « هللا ديبع ثب لح

 : ناطقلا ىع هخيش خيش نم وأ ةخيش نم وه لب هنم الو لسم نود نم هيف مولا سیلو . ینا ‹ هيلا دومی ىتح

 وبأ هجرخأ اذكو « ريهزل ظفللا ناب هقايس رعشأو يح نع امهالك ريم نباو برح نب ريهز نع هجرخأ السم ناف

 ملا نب رشب نب نمحرلا دبع نع قرشلا نب دماح ىبأ نع هجرختسم ىف قزوجلا هجرخأو « ريهز نع هدنسم ىف ىلعي
 وه امن , اذه ىف ماو اندنع ناطقلا ىح لوقي قرشلا نب دماح ابأ تعمس : لاق نأب هبقعو ‹ كلذك ناطقلا ىح نع
 هنع هاور دق دحأ مامإلا نال  رظن هيف مهاولا وه ىح نوكب مزجلاو : تاق « هنيمب قفنت ام هلامش لعل ال ىتح ه
 نم ليعامسالا هجرخأ اذكو « ددسم نع ةاكرلا 0 هجرخأ كلذكو ‹ باوصلا ىلع

 حجرت اريهز عبات دق نمحرلا دبع ىأر امل دماح ايأ ن و“ ى نع ملکو رمع نب صفحو قرودلا بوقعي قب رلع

 امهنم هولا نوكي نأ لاتحا عم « ةصاخ نبذه هب ا لمت وهو « ىح نم مولا نأ هدنع

 فلتخي لو دحتم جرخلا نآل ديب سيلو « ةيولقملا ةياورلا هذه هيجوت نيرخأتملا ضعب فلك دقو . هيلع ادراوتإ

 لالدتسا امأو . هيف رمع نب هقا ديبع قيفر كلام ىلع الو بيبخ هخيش ىلع الو هيف ىح خيش رع نب هللا ديبع ىلع هيف

 لم هلوقب السم ذخاوف هريغ هسكع دقف هللا ديبع لشم كلام ةءاور ىف هلوقب ملم نود نم هيف مولا نأ ىلع ضايع
 بيت رثلاو ظفللا عيمج ىف ىواسملا ىلع للا ظفل رصقي ال املس نأ ربظي ىذلاو « نيتي واسم اتسيل امہت وكل هللا ديبع

 دج لو . لعأ هللاو ةقدصلا ٠ ءافخا وه ام ] عضوملا اذه نم دوصقملا ىنعملاو « ىنمملا ىف ايواست اذإ مظعملا ف وه لب

 ىبأ نع وأ هنع وه له ددرتلا نم كلام دنع عقو ام الإ « ةريره ىلأ نع الإ هوجولا نم هجو نم ثيدحلا اذه



١7 
 ثيدحلا 11 `

 مهن . بيبخ ةياور نم الإ صفح نعالو ؛ صفح ةياور نم الإ ةريره ىبأ نع هدحت ملو « لبق هائمدق اک ديغس
 نب هللا دبع ليهس نع هل ىرارلاو ةريره ىنأ نع هيبأ نع اص فأ نب ليهس قيرط نم بعشلا ىف قبلا هجرخأ

 < هنيميي قدصت » هلوق ىف قفاوو « تاعبانملا ىف نسح هثيدحو < كورتم سيل هلك فيعض وهو ىلسالا صاع

 دنسم ىفو . عفرلا هككح نکل هيلع افوقوم نسح دانساب ىسرافلا نابلس ثيدح نم روصنم نب ديعس هجرخأ اذک و
 : لاق ؟ لابجلا نم دشأ ءىش كقلخ نم له براي : تلاق الملا نأ » اعوفرم نسح دانساب سنأ ثيدح نم دمحأ

 : تلاق « ءاملا معن : لاق ؟ رانلا نم دشأ لف : تلاق « رانلا معن : لاق ؟ ديدحلا نم دشأ لبق : تلاق  ديدحلا معن
 « لاش نع اهيفخيف هنيميب قدصتي مدآ نبا معن : لاق ؟ حيرلا نم دشا لمف : تلاق « حيرلا معن : لاق ؟ ءاملا نم ددشأ لبف ش

 تاع ا1 لعت امنأروصت ول امهمزالتو هئيمب نم اهيرق عم هلامث نا ثيحب ةقدصلا ءافخإ ىف ةغلابملا هنم دوصقملا نإ مث
 ةقدصب قدمت » قزوجلا دنع ديز نب دامح ة اور هدي ؤيو . هيبشتلا زاب نم اذه ىلع ومف « اهئافخإ ةدشل نيولا تلعف ام
 معز نم دعب أو . هلامثش كلم لعب ال ىتح ريدقتلاو فذحلا زاجب نم نوكي نأ لمتحيو « هلامث نم هني ىنخأ امنأك
 زاب نم وه ليقو « هسفن قفنت ام لمت ال هسفن نأ ىلإ لحني هناف ءجلا ساب لكلا ةيمسن نم هنأو هسفن هلامب دارملا نأ

 امتكي الف هتقدصب یارب ال هنأ دارملا ليقو « هلامش رواج لاق هنأك سانلا نم هلامث ىلع نم هلامشب دارملاو فذحلا

 جورقل ءارشلا ةروص ىف بستكملا فيعضلا ىلع قدصتب نأ هانعم نأ هخم اشم ضعب نع ىطرقلا ىحو « لامشلا بتاك
 اذه نأ ةارآ نو.« ةصاخ فردا ارم ةروصلا هذه نأ دارأ ناك نإ رظف هيف « هتسحتساو اهتننق عفر وأ تماس
 (ايلاخ) و« ركذلا نم هناسلب وأ ركذتلا نم هبلقب ىأ ( هللا ركذ ) هلق . لعأ هللاو سف ةيفخلا ةقدصلا روص نم

 ةياور هديؤيو « للم ىف ناک ولو هللا ريغ ىلإ تافنلالا نم ايلاخدارملاو ءايرلا نم دعب ا ذئنيح نوكي هنأأل ولخلا نم ىأ
 لاخ عضوم ىف ىأ « ءالخ ىف هللا ركذ » ديز نب دامحو كرابملا نبا ةياور لوالا ديؤيو « هيدي نيب هللا ركذ » قييبلا
 ىلا ىه امن أك ةغل ايم نيعلا ىلإ ضيفلا دنسأو « هينيع نم عومدلا تضاف ىأ ( هانيع تضافف ) هلق : حصأ و
 ءاكبلا نوكي لالجلا فاصوأ لاح قف « هل فشكي ام بس و رك اذلا لاح بسحب نيعلا ضيفو : ىطرقلا لاق « تضاف
 لرل تا اورا نب ق نم دف كلف هی رفا نمير کیک اغا امو أ لاح قواه ةه نم
 هاور ام هل دهشيو « قبلا ةباور ىف هوحنو < هللا ةيشخ نم هانيع تضافف , قزوجلا دنع ديز نب دامح ةياور قف

 مل هعومد نم ضرالا بيصي ىح هللا ةيشخ نم هانيع تضافف هلا ركذ نم د اعوفرم سذأ ثيدح نم کاج ا

 « ركذاهف مهعم ءاسنلا كرتشي لب هل موهفم ال ثيدحلا اذه ىف لاجرلا ركذ (لوالا) : ( ناهين ) . «ةمايقلا موب بذعي

 . ميف لدعتف لايع تاذ نوكت ثيح ةأرملا لوخد نكميف الإو « ىمظعلا ةمامالا لداعلا مامإلاب دارملا ناك نإ الإ

 ىتح « نه ةلصاح ةكراشملاف كلذ ادع امو « دجسملا نم لضفأ اهني ىف ةأرملا ةالص نال دجسملا ةمزالم ةلصخ جرختو
 وأ < اهتجاح عم ىلاعت هللا نم افوخ تعنتماف الثم ليج كلم اهاعد ةأ ما ىف روصتي هناف ةأرملا هتعد ىذلا لجرلا

 ( ىناثلا ) . هيلا هتجاح عم عنتماف ةشحافلا هنم بكن ري نأ ىشخت الثم هتنبا هجوزي نأ ىلإ كلم هاعد ليج باش
 اهرصتخا دقو « قاقرلا باتك هب عضاوملا قيلأ نال تطرش امل افلاخم ناك ناو انه ثيدحلا اذه حرش تبعوتسا

 ةيولوآلا نم ابجو ةيلواللل نال انه هتيفوتساف « دودحلاو ةاكزلا ىف امات هقاسو « هيف هدروأ رح فنصملا
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 اولاز ملو ) هلق APO لاق نمل هب سنأتسب و « هتلیبق دجسموأ هراد ىف ىلص نم نیبطاخلا ريغ

 مدقت دقو <« هناعملو هقيرب ىأ ةلمهملابو ةدحوملا رسكب (صبو ) هلو . مدقتاك ة ةالص باوث ىف ىأ ( ةالص ىف

 ىلاعت هللا ءاش نإ سابللا باتك ىف متاخلا ىلع مالكلا ىتآبو « ءاشعلا تقو باب ١ ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا

 ورم وب ا ل اح تقر ب
eم:  iللا کھ  

 حاد نمو جسما ىلإ ادع نم لضف ساپ - ۷

 ل 1 نب رايز نع فارم "نب رغ انّربخأ لاق نوراه نب د زب انث”دح لاق هللادبع ن لع شرم — ۳

 اك نجلا نب هل هل هلا دع حارو دجسلا ىلإ ادع نم » لاق للي ”ىنلا نع ةريره ىبأ نع راسي نب ءاطع نع

 « حار وأ ادع
 ىنآلو « حاورلاو ودغلا ىف ثيدحلا ظفال اقفاوم رثكالل اذكه ( حار نمو دجسلل ادغ نم لضف باب ) هلق

 دارملاف اذه ىلعو « عراضملا ةغيصإ « جرخم نم » ظفلب ىسخرسلاو ىلحتسملا نع هلو «ادغ لدب « جرخ » ظفلب رذ

 نآلمعتسي دق مث ‹ لاوزلا دعب حاورلاو رابنلا ةركب نم ىضملا ودغلا ىف لصالاو « عوجرلا حا اورلاب و باهذلا ودغلاب

 مضي لزنلاو « ريكتلاب < الزن ١ ىنييمشكلا ( هلزن) هلق أيه ىأ (دعأ) هلق ٠ اموت عوجرو باهذ لك ىف

 « نم » اذه ىلعف ‹ اهوحتو ةفايضلا نم مداقلا أي ام ىازلا نوكسبو < ا ىذلا ناكملا ىازلاو نونلا

 « ةنجلا ىف الزنا ١» ظفلب دحأو ةعزخ نباو لسم هاورو « ىناثلا ىلع نييدتللو لوألا ىلع ضيعبتلل ةنجلا نم هلوق ىف
 ىأ نمل لضفلا لوصح كثيدحلا رهاظو . ةحورو ةودغ لكب ىأ ( حار وأ ادغ الك ) هلق . نيينغلل لمتحم وهو

 ملعأ هللاو . اهسأر ةالصلاو « ةدابعلل هيتأي نع هصاصتخا هنم دوصقملا نكل « اقلطم دجسملا

 ةبوتكلا الإ ةالص الف ةالصلا تق أاذإ ساب - ۳۸

 “رګ 0 ززما دبع ( شرو - ۴

 : و 0 < انثادح لاق نح را دبع ىث حو : لاق « . لجرب هيلي فلا سم » لاق ةن نا كلام نب هللا دبع

 هل لاقي دزألا نم الجر تمم : لاق و 0 مارا نب دعس ىنربخأ لاق هم ان دح لاق دس

 هلي فل لور فرصا اف نيتك ل الما تی دقو الج یأر يلا وسر نا د يحب ”نب الاب

 كلام نعةبث نع داسر ثدنُغ هعبات ¢ ا a ؛ حبلا : مقلي هلا كلوسز هل لاقو « سانلا هب ثال

 كلام نع صفح نع 056 داوم لاقو . ةنيح ن للا دبع نع صفح نع دعس ن ع : قاحسسإ نا لاقو
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 نباو نتسلا باعت و لسم هج رخأ ثيدح ظفل ةمجرتلا هذه (ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذا باب) هز

 هعفر ىف رانيد نب ورمع ىلع فلتخاو ؛ ةر ره ىنأ نع راسي نب ءاطع نع رائيد نب ورمع ةياور نم نابح نباو ةميزخ

 ام بابلا ىف جرخأو ةمجرتلا ىف هركذ احرص محلا ناك الو ء هجرخم مل ىراخبلا نوك ىف ببسلا وه كلذ نإ ليقو ‹ هفقوو

 . ضو نس اک حببصل اب صتخمي بابلا تی دحو اهلك تاولصلا ل مشي هال ب ايلا ثي دح نم معأ ةمجرتلا ثي دح نكل « هنع ىنغي

 ىف حم اف ىنعملا ثيح نم امأو ‹ ظفللا ثيح نم اذه « ناقفتيف ةيدوع ةمجرتلا ثيدح ىف ماللا : لاقي نأ لمتح .

 ( تميقأ اذإ) هلو ٠ « تميقأ ىتلا الإ ةالص الف , ظفلب رخآ هجو نم دمحأ هجرخ دقو « دحاو تاواصلا عيمج

 ذخأ اذإ , ظفلب نابح نبا هجرخأ اف رانيد نب ورمع نع ةداحج نب دم كلذب حرصو « ةماقإلا ف عرش اذإ ىأ
 « ةقيقحلا ىن ىلإ برقأ هنآل ىلوأ لوالا ريدقتلاو « ةلماك وأ ةحيحص ىأ « ةالص الف » هلوقو « ةماقإلا ىف نذؤملا

 ىننلا نوكي نأ لمتحمو . لاكلا ىنن دارملا نأ ىلع لد راكنالا ىلع رصتقاو ىلصملا ةالص لب ىنلا عطقي مل امل نكل

 رامع نب دم ةياور نم امهريغو رازبلاو ځراتلا ف ىراخبلا هاور ام هديؤيو « ذئنيح اولصت الف یا ىبلا ىنعم

 دروو « ةالصلا تميقأ ا3] الصي نأ ىبلو » هفو بالا ثيدح وحن ىف اعوفرم سنأ نع رم نأ نب كيرش نع
 ربظلا لثم ةالصلا هذه !ولعجي ال ١ لاةف هذه هتصق ىف ةئي نبا نع رخآ هجو نم دحأ هاور ايف اضيأ ىلا ةغيص)ب

 علم هيف ( ةبوتكملا الا) هلو . هتالص عطقي مل هنوكن م مدقت امل هيزنتلل روكذملا ىهنلاو ءالصف امهنيب اولعجاو

 دلاغ نب سم دازو « ةضورفملا ةبودكملاب دارملا نآل ءال مآ ةبتار تناك ءاوس ةالصلا ةماقإ ىف عورشلا دعب لفنتلا

 ىدع نبا هجرخأ « رجفلا ىتءكرالو : لاق ؟ رجفلا یتعکر الو هللا لوسر اي لق د ثيدحلا اذه ىف رائيد نب ورمع نع

 « ةرضاحلا دارملا نكل « ةتئافلاو ةرضاحلا لمشت ةضورفملاو « نسح هدانسإو بجاحلا نب رصن نب ىح ةمجزت ىف

 الف ةالصلا تميقأ اذإ » ظفلب ةريره بأ نع ةلس ىبأ نع ىرخأ قيرط نم ىواحطلاو دحأ كلذب حرصو
 لوحن لب ٠ ءدعس نب ميهاربا ةياور ظفل ىراخبلا قسي مل ( لجرب لب ىنلا م ) هلو ٠ «تيقأ ىلا الا هالص
 هظفل و روكذملا دنسلاب دعس نب ميهارب] ةياور لسم قاس دقف كلذك سولو « ناتقفاوتم امهنأ مموأف ةبعش ةباور ىلإ

 كل لاق اذام : لوقت هب انطحأ انفرصنا املف ءوه ام ىردن ال ءىش هملكف « حبصلا ةالص تميقأ دقو ىلصي لجرب سمو
 عقلي هن وك ىف ةبعش قايسل ةفلاخم قالا اذه نف« اعيرأ حبصلا ىلصي نأ مدحأ كشوب : ىل لاق لاق ؟ عقلي هللا لوس

 اذبلف ارس الوأ هملك هنأب امهنيب حجما نكمي و « غرف نأ دعب هيك هنأ ىضتقت ةبعش ةءاودو « ىلصي وهو لجرلا ملك

 ( نمحرلا دبع ىنثدح ) وق . راكذالا ديكأت راركتتلا ةدئافو « هوعمسف ارهج ايناث هملك مث « هولأسي نأ اوجاتحا

 ىف ( دزألا نم الجر تعمس ) هلو ٠ هقيرط نم قزوجلا هجرخأو ركاسع نبا هب مزج اک مكحلا "نب رشب نبا وه

 ( ةنيحب نب كلام هل لاقي ) هلق . ةحيمص ةغل ىهو ةنكاسلا ىازلا لدب ةنك اسلا ةلمم اب « دالا نم » ليصالا ةياور

 دمحأو نيعم نب ىع ظافحلا مكحو « ةيلس نب دامحو ةئاوع وبأ كلذ ىلع هعباتو « ىناحصلا اذه ىف ةبعش لوقي اذكم

 : نيعضوم ىف هيف مولاب مهللع نورخآو دوعسم وأو ىنطقرادلاو قرشلا ناو ىليعامسالاو یناسنلاو لسمو ىراخبلاو

 كلام نب هللا دبع وهو كلام ال هللا دبعل ةءاورلاو ةبحصلا نأ امهمناثو , كلام ال هللا دبع ةدلاو ةئيح نأ امهدحأ

 : دعس نب | لاق « هللا دبع نب ةلضن نب بدنج همساو بقل وهو ةدحوم اهدعإ ةمجعملا نوكسو فاقلا رسكب بشقلا نبا

 بلطملا نب ثراحلا تنب ةنيحب جوزتو فائم دبع نب بلطملا ىب فلاخل ةيلهاجلا ىف ىنعي كم بشقلا نب كلام مدق



 دحأ ركذي ملر  اميدق هللا دبع اهنبا لسأو ٠ تبعصو تملساف مالسالا ةنيحب تكردأو « بقل ةنيحمو ؛ ةدبع اهمساو
 اذه : لاقف حراشلا ىدوادلا برغأ اذكو « هل زيبمت ال نم دانسإلا اذه نم هاقلت نم ضعب الإ ةءاحصلا ىف كلام
 مأ وأ هللا دبع مأ ىه له ةنيح ىف افالتخا ربلا دبع نبا كحو « بحاص وف ناكنيلجرلا ىأف رضي ال فالتخالا
 اک هللا دبع بارعا برعيو فلآ ةدايزب ةنيح نبا بتكي نأ ىغينيف ٠ مدقت اک هللا دبع مآ انآ باوصلاو ؟ كلام
 نم د هاور اک ىوارلا هللا دبع وه ( الجر ىأر ) هلو . ةيفنحلا نبا ىلع نب دمحو لولس نبا أ نب هللا دبع ىف

 بشقلا نباو جرخ » هل ىرخأ هیاور ینو « ىلصي وهو هب س مب ىنلا نأ هنع نابوث نب نمحرلا دبع نب دم قيرط
 ةصقلا هذه وحن عقوو . ةباحصلا باتكىف هتنيب اكأطخ وهو « بشقلا ىبأ نبا » انه ةاورلا ضعبل عقوو < ىلصي

 ؟ءاميرأ حبصلا لصتأ : لاقو لك ىنلا بذل « ةماقإلا ىف نذؤملا ذخأو ىلصأ تنك » لاق سابع نبال اضيأ

 ىأ ةفيفخ ةثلثم ( ثال) هلق : ةضقلا دنت ليا ممريغو اح او رازبلاو نابح نباو ةمرخ نبا هجرخأ

 نأ هرهاظ ( سانلا هب ) لق . اهرادأ اذإ هتمامع ثال لاقي « ىطلا ثوللا لصأ : ةبيتق نبا لاق « طاحأو رادأ
 ةدودم ةزمه ؟ ( اعبرأ حبصل ١ ) لوق . لجرلل هنأ ىضتقت ةمدقتملا دعس نب ميهاربإ قيرط نكلا « يلب ىنلل ريمضلا
 هريدقت لعق راضاب بصنلاب حبصلاو : راكنالل اديكأت هداعأو « راكن] مابفتسا وهو , اهرصق زوحبو « هلوأ ىف

 ىأ حبصلا عفر زوحيو : لاق ةيلدبلا ىلع ىلامركلا لاقو « كلام نبا هلاق لاحلا ىلع بوصنم اعبرأو ؟ حبصلا لصتأ
 . ام وجو نظيف نامزلا لواطتب الثل : هريغو ضايع ىضاقلا لاقف راكذالا اذه ةكح ىف فاتخاو . امي رأ ىلصت حبصلا

 بقعتم وهو « كلذ هركي ال نمآلا لصح اذإ اذه ىلعو « مدحأ كشوي , دعس نب ميهارب] ةياور ىف هلوق هديؤيو

 ةضيرفلا غرفتي نأ هيف ةيكملا : ىوونلا لاقو . لفنلاب ضرفلا ةالص سيات الثل ليقو . ةجرتلا ثيدح مومعإ

 قيلي اذهو .ه ١ ةلفانلاب لغاشتلا نم ىلوأ ةضيرفلا تالئكم ىلع ةظفاحلاو « مامإلا عورش بقع امف عرشيف اهلوأ نم
 ىلوآلا ةمكرلا كردي هنأ مع اذإ : كلذ. ىري ال نم لاق مث نمو ٠ روپا لوق وهو ةلفانلا ءاضقب ىري نم لوقب

 « مدقت اک سابتلالا نم نمآلا طرشب « ةلفانلاب لغاشتلا هل هركي مل ةريخ الا ىف ناك نا : مهضعب لاقو . مامالا عم

 مدنع ضراعت امل مهنأكو « هريغو دوعسم نبا نع فلس كلذ ىف مهو ةيفنحلا نع ىتاثلاو « ةيكلاملا نع لوألاو
 ببس نأ ىلإ مهضعل بهذو « كلذي نب سالا نيب اوج ةلاحلا كلت ىف ابعاقيإ نع ىبنلاو هلفانلا ليصحتب سالا

 سآلاب ةدراولا ثيداحألاب هل جتحاو ىواحطلا حنج اذه ىلإو . اسبتلي الثل لفنلاو ضرفلا نيب لصفلا مدع راكنإلا

 نيب لصفلا درج دارملا ناك ول ذإ « ركذ ا بقعتم وهو « هركي مل دجسملا نم ةيواز ىف ناك ول هنأ هاضتقمو « كلذب

 ' اضيأ كلذ ىلع لديو « ضرفلا ىف لد مث اعطق هتالص نم مس ةنيحب نبا نأل « الصأ راكن] لصح مل لفنلاو ضرفلا

 الف « ءحبصلا ةالص نم غارفلا دعب رجفلا مكر ىلص هنا د هريغو دواد وبأ هجرخأ ىذلا ورمع نب سيق ثيدح
 نبأ ىلع راكنالا نأ ىلع لدف اه الصتم حبصلا ةالص نم غارفلا دعب امهءاضق هيلع ركني مل هلأس نيح لز ىنلا ربخأ

 عنملأ صاصتخا رمع نبا مهف دقو . ةمجرتلا ثيدح مومعل قفاوم وهو ٠ شضرفلا ةالص لاح لفنتلا ناك ام ] ةع

 حصو « ةماقإلا ىف عورشلا دعب دجسملا ىف لفنتي نم بصح ناك هنأ هنع حصف « هنع اجراخ ال دجسملا ىف نوكي نمي
 نبا لاق ٠ مامإلا عم ىلصف دجسملا لخد مث ةصفح تيب ىف رجفلا ىتمكر ىلصف ةمافإلا عمسف د_جسملا دصق هنأ هنع
 .دعب اهكرادتو ةالصلا ةماقإ دنع لفنتلا كرتو « حلفأ دقف اهب ىلدأ نف « ةنسلا عزانتلا دنع ةجحلا : هريغو ىلا دبع
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 هانعم « ةالصلا ىلع ىح ه ةماقإلا ىف هلوق نأب ىنعملا ثيح نم كلذ ديأتيو « ةنسلا عابن] ىلإ برقأ ضرفلا ءاضق
 لدتساو . ملعأ هللاو هريغب هنع لغاشتي مل نم سالا اذه لائتماب سانلا دعسأف « امل ماقي ىتاا ىأ ةالصلا ىلإ وماه

 نم هريغو دهاح وبأ لاق هبو « ةضيرفلا تميقأ اذإ ةلفانلا عطقي لاق نمل « ةيوتكملا الا ةالص الف » هلوق مومعب
 قرفب ليقو « ( مكلاءعأ اولطبت الو إل ىلاعت هلوق مومعب المع ةلقاذلا ءىثني نمي ىبنلا نورخآ صخو « ةيعفاشلا

 اضرف ىلصي ال مومأملا نأب « تميقأ ىتلا » هلوقب لدتساو « الف الإو عطقيف ةعاملا ىف ةضي نا! توف ىشخب نم نيب

 نم فلخ ضرفلا ةداعإ تزاج نإو ٠ رصعلا ىلصي نم فلخ الم رهظلاك « رخآ اضرف ىلصي نم فلخ الفن الو
 اذهب ةبعش نع هتياور ىف دسأ نب زه اعبات ىأ ( كلام نع ةبعش نع ذاعمو ردنغ هعب ات ) هلو . ضرفلا كلذ ىلصي

 صاصتخا ىضتقي لوآلاو « هدانساب ىأ كلام نع ةبعش نع ىنيمشكلا ةياور ىو « ةنيح نب كلام نع الاقف دانسالا
 مالا سفن ىف عقاولا هنال ىلوأ وهو « نتملاو دانسالا ميج لمشي ىناثلاو « طقف ةنيحم نب كلام نع هلوقب ةعباتملا

 ليعامسإلا ابلصو  ىرصبلا ىرينعلا ذاعم نبا وهو -ذاعم قيرطو « كاذك هنع هدنسم ىفدمحأ ابلصو ردنغ قيرطو

 نع دمحأ هجرخأ اذكو « ةبعش نع هدنسم ىف ىسلايطلا دواد وب هاور دقو « هيبأ نع ذاعم نب هللا ديبع ةياور نم

 كلذكة يعش نع مهلكن وره نب ديزي ةياور نم ليعامالاو ريرج نب بهو ةياور نم ىناسنلاو جاجحو ناطقلا ىع
 نب ميهاربإ ةياورل ةقفاوم ةياورلا هذهو « ميهارإ نبا ىأ دعس نع یزاغملا بحاص ىأ ( قعإ نبا لاقو ) هلق

 ىواحطلا هجرخأ اذكو ؛نورخأو ىزملا هب مزج ا ةيلس نبا ىنعي ( دامح لاقو ) هلو . ةحجارلا ىهو هيبأ نع دعس

 نع هلوق ىف ةيعش قفاو اداح نأ دارملاو « ديز نب داح هنأ همعز ىف ینامرکلا موو « هقيرط نم الوصوم هدنم نباو

 هجرخأ نكل «٠ هنع ةبيتق نع ىنايرفلا رفعج نع ىليعءامسالا هجرخأ ايف ةناوع وبأ امهقفاو دقو < ةنيح نب كلام

 نوكسيل ادمع تقو ىف ةبيتق نم عقو كلذ نأكو « اممم ةنيحب نبا نع امهتياور ىف عقوف ةبيتق نع ىتاسنلاو لسم

 ؛ ةئيحب نب كلام نولوقي قارعلا لهآ و ةنيحب نب هللا دبع نولوقي ةئيدملا لهأ : دوءسم وبأ لاق « باوصلا ىلإ برقأ
 هاور دقو . قارعلاب هب ثدح امل هاربا نب دعس نم هيف وهسلا نوكي نأ لمتحف . ىنا باوصلا وه لوالاو

 ىف لسم لاق <« هببأ نع ةئيحب نبا كلام نب هللا دبع نع » لاق ولا نم رخآ هجو ىلع دعس نب ميهاربإ نع ىنعقلا

 لهأ ةياور نأ نظ ةئيحب نب كلام نع نولوقي قارعلا لهأ ىأر امل هنأكو . یہا أطخ هب أ نع هلوق : هح

 لعأ هللاو . كلذ ىف مهوف ةلسرم ةنيدملا

 ةعاجلا دبمتي نأ ضيرملا ب ےساپ - ۹

 لاق دوسألا لاق ميهاربإ نعش ألا انثدح لاق ىبأ ین دح لاق ثايغ نب صفح نب رع شرو - 4 |

 هضم ب هلا لوسر ضم امل : تلاق اه ميظمتلاو قالصلا ىلع ةبظاول انرك ذف « اهنع فا ىضر ةشئاع دنع انکو

 يسا لجر ركب ابأ نإ : هل ليقف . سانلاب لصيف ركب ابأ اورم : لاقف « نذأف ةالصلا ترسخ هيف تام ىذلا

 « سوي ٌبحاوص نكس : لاق ةثلاثل داعأف . هل اوداعأف « داع . سانلاب لمي نأ عطس م كاقم ىف ماق اذإ
 « نيَلُجَر نيب ىدابي جر « فخ هيض نی هل <ىبلا دجوف « لصف ركب وبأ جرخل . سانلاب لصيف ركب ابأ اورم
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 ناذآلا باتك

- 

 أ 0 يرن ركب وبأ دارأف مولا ن رم ناطحت هياجر انا ىنأك

 هر ميمانلاو « هتالصب لصي ر ركب وبأو لب ىلا ناكو : شعألل لیق . « هنج ىلإ ساج ىتح هب

 نع ساج:: ةيواعم وبأ دازو . هب شعألا هعألا نع 1 نع دواد وبأ هاور . منذ : هسأرب لاقف ؟ ر ركب ىبأ ةالصب

Eاق لسير  

~ı ىموم نب ھارا انزع ٥ eراو لاق و . ء رم نع نزا نب  

 « قبب ىف ضرك نُ ةاوزأ َنَدأاتسا ر دعشاو ا ' ىبنلا لق امل » ةش داع تلاق : لاق هلا "دبع "نب هللا ديبع

 «رخآ لجو سابا نيب ناكر « َضرألا هالجر طع نيلجر نيب ج رغ . 4 نأ

 ذل جرا نم ردت لود ل لاق : اغ كاف ان نع نال كلذ ترك ذف : هللا دیبع لاق

 بلاط ىبأ نب ىلع وه : لاق . ال : تاق ؟ ةشئاع يسن م

 هلقن دقو « ةدحلا انهه دحلا ىنعم : لاطب نبال اعبت نيتلا نبا لاق ( ةعاملا دهشي نأ ضيرملا دح باب ) هلق
 ىلع ضحلا انه هب دارملاو : لاق « ةدحلا ىأ « دحلا ضعب هنم ىثرأ تنك » ركب ىبأ ىف رمع لوق هلثمو « ىتاسكلا

 ادحأ عما مل نكل « رمآلا ىف داهتجالا وهو جلا رسكب دج » انه لاقي نأ حصيو . نيتلا نبا لاق « ةعاما دوش

 ضي ردلل دح ام ىنعملا اما : ديشر نبا لاقو . ىبباقلل اهازعو ميجلا ةاور لوقرق نبا تبثأ دقو . . ىهتا جلاب هاور

 کر هل هجورخ ثيدحلا نم كلذ ةيسائمو . اهدوهش هل بحتسي مل دحلا كلذ زواج اذاف ةعامجلا هعم دبشي نأ

 نإ الإ ةمامجلا جورخلا فلكت هل بحتسي ال لاحلا كلت ىلإ غلب نم هنأ ىلإ ريشي هنأكف فعضلا ةدش نم هريغ ىلع

 نكمي و : لاق « ةفلابملا قيرط ىلع عقو « اوبح ولو اموال , ىضاملا ثيدحلا ىف هلوق نأو . هيلع أكوتي نم دجو
 ىذلا هضم ) هلق . اصخلم ىبتنا . ةعاملا دوهش ىف ةمزعلاب هيف ذخأي نأ ضيربلل ىذلا دحلا باي هانعم لاقي نأ

 هتياور ىف ىرهزلا نيب دقو « هردقو هئادتبا تقوو هببس ىف ىزاغملا رخآ ىف انيبم هيلع مالكلا ىنأيس ( هيف تام

 ترضخ ) هلو . ةشئاع تيب ىف رقتساو ضرملا هب دتشا نأ دعب ناك كلذ نأ بابلا اذه نم ىناثلا ثيدحلا ىف اك

 ركذنسو « هب متل مامالا لعج اما باب د ىف ابيرق ةينألا ةشئاع ىلأ نب ىسوم ةياور ىف اک ءاشعلا یه ( ةالصلا

 :As لوعفيلل ۾ ءانبلا ىلع ةزمملا مضب ( نذاف ) هلق ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ىف فالخلا كانه

 نع ةيواعم ىبأ ةياور هيوقيو « معأ هانعم نوكي نأ لمت و . ةالصلا ناذأ هب دارملاو « هجو وهو « واولاب

 ىأيسو « مهبل ا ةيمس هنم ديفتساو « ةالصلاب هنذؤي لالب ءاج » هظفل و « مامإلاب متأي لجرلا باب » ىف ةينألا شمعالا

 a ماو ا يي لا وا لا

 ةلأسم ىهو هب !سآ نوكي ءىشلاب الاب سلا نأ ىلع هب لدتسا ( لصيلف ركب ابأ اورم ) ھلو . ثيدحلا ..

 هنأ دارأ نإ ىنانلا نأ عازنلا لصفف . هتيمأ ینا ركب ابا اوغلب ىنعملا نأب م

 (هل ليقف ) هلق . لعأ هقاو دودرف همزلتسي ال هنأ دارأ نإو « ىناثلل سعأ ةغيص هيف سيل هال لسف ةقيقح !سأ سيل



\of 6. ثيدحلا 

 هنأ ذارملاو , نرحلا ةدش وهو فسالا نم لعاف ىنعب وهو ليعف نزوب ( فيسأ ) هلق . ىقأيس اك ةشئاع كلذ لئاق

 فيسالاو مصاع لاق : ثيدحلا اذه ىف ةشئاع نع قورسم نع قيقش نع ىصاع ةباور نم نابح نبالو . بلقلا قيقر

 اذإ « قيقر لجر هنإ : ةشئاع هل تلاقف , ةصقلا هذه ىف رمع نبا ثيدح نم باوبأ ةتس دعب ىتأيسو : يحرلا قيقرلا

 : ةقئاع تلاق ١ ظفلب اهنع هيبأ نع ماشه نع كلام ةباور نمو « هوحن ىسوم ىنأ ثيدح نمو « ءاكبلا هبلغ أرق

 ‹ تيبلا ىف ناک نم ىأ ( هل اوداعاف ) هلق . « رمع رف ءاكبلا نم سانلا عمسي مل كماقم ىف ماق اذإ ركب ابأ نإ تلق
 ىسوم ىبأ ثيدح ىف عقوو . كلذ ىلع اهل نيقفاوملا ماقم ىف اوناك مهنآل عج نكل « ىرت اك ةعئاع كلذب بطاخلاو

 فنح هيف ( فسوي بحاوص نك : لاقف ةثلاثلا داعأف ) هلوق . « هتدواعف » رع نبالو « تدامف  هظفل و دارفإلاب

 : لاقف « رمع رف , اضيأ هنو « ةشئاع أب رع تنب ةصفح ذئنمح هل بطاخلا نأو ‹ ةروكذملا هتياور ىف كلام هنبب

 فال رابظا ف فسوي بحاوص لثم نبأ دارملاو « ةبحاص عمج بحاوصو « فسوي بحاوص ننال نكنإ هم

 ةف « بحاوص , نأ اك« طقف ةشئاع ىهو دحاو هب دارملاف حلا ظفلب ناک نإ و باطخلا اذه نإ مث . نطابلا ىف ام

 ةفايضلاب مارك إلا نمل تروظأو ةوسنلا تعدتسا اخيلز نأ كلذ ىف امهنيب ةماشملا هجوو « طقف اخيلز دارملاو عج

 اهتدارإ بيس نأ ترهظأ ةشئاع نأو « هتبح ىف !مثرذعب و فدسوب نسح ىلإ نرظني نأ وهو كلذ ىلع ةدايز اهدارمو

 مءاشتي ال نأ وهو كلذ ىلع ةدايز اهدارمو « هئاكبل ةءارقلا نيمومأملا عمسي ال هنوك اهب نع ةمامإلا فرص

 ىلق ىف عقي مل هنأ الإ هتعجا م ةرثك ىلع ىح امو هتعجار دقل ١ تلاقف كاذ دعب ايف ىه تحرص دقو . هب سانلا

 ىزافملا رخاوآ ىف « قلي ىنلا ةافو باب » ىف هما ىأيسو « ثيدحلا , اديأ هماقم ماق الجر هدعب سانلا بح نأ

 راهظإ نهنم عمي مل فسوي بحاوص نإ لاق نم لاكشإ عفدني ريرقتلا ذمو . اضيأ ملسم هجرخأو . ىلاعت هللا ءاش نإ
 نأ ب ىنلا ملكت نأ ةشئاع أ ركب ابأ نأ ةمثيخ ىلأ نبا دنع نسحلا لسرم ىف عقوو . نطابلا ىف ام فااخي

 نيتأ ةوسنلا نأ مالسلا دبع نبا ىلامأ ىف عقوو . متي لف قورط لكبب كلذ ىلإ لصوتلا تداراف « هنع كلذ فرصي

 ةيآلا قايس ىف سيل و لاق اذك « نمفنأ ىلإ فسوب نوعدب نأ نطابلا ىف نهدوصقمو « ابفينعت نرهظي زيزعلا ةأرما
 ةشئاع ىمأ ىذلا وه ركب ابأ نأ ثيدحلا اذه ىف ميهارب] نع نايلس ىبأ نب دامح داز : ( ةدئاف ) . لاق ام دعاسي ام
 ىلا هتياور ىف كلام دازو « هدنسم ىف قرودلا هجرخأ « ةالصلاب رمع أي نأب لِي هللا لوسر ىلع ريشت نأ
 تلاق امو « بالا ثيدح ىف ليعامسالل هلثمو . ءاريخ كنم بيصال تنك ام : ةدئامل ةصفح تااقف د اهانركذ

 ىلإ راشأ الف « ثالث دعب عجاري ال قلي ىنلا ناكو « ةدواعملا نم ةلاثثا ةرملا فداص ابمالك نال كلاذ ةصفح

 : اهترمأ ىلا ىف ةشئاع نوكل كلذ نم اهسفن ىف ةصفح تدجو فسوي بحاوص نبنوك نم ركذ اج اهيلع راكنإلا
 ةياور ىف (سانلاب لصإلف ) هلو . هعضوم ىف ىتأيس اک ريفاغملا ةصق ىف اضيأ اهعم اهل عقو ام تركذت اهلعلو كلذ
 فأ نب ىسوم ةياور ىف هنیب دقو « مالكلا قايس هيلع لد فذح هيف ( ركب وبأ جرحت ) هلق . , سانلل د ىنييمشكلا

 هتياور ىفو ‹ كلذب بيجاف ةالصلا روضع لعأ ىذلا وه هلال لالب ىأ « لوسرلا هاتأف » هظفلو ةروكذملا ةشئاع

 سانلاب لص رمع ای  اقيقر الجر ناكو ركب وبأ لاقف . سانلاب یلصت نأ كأي لِي هللا لوسر نإ هل لاقف » اضيأ
 هلوأت : ىوونلا لاق . ةشئاع تدارأ ام هب درب مل اذه ركب ىنأ لوقو . ىهتتا « كلذب.قحأ تنأ : رمع هل لاقف

 نأ ىثفن ؛ ءاكبلا ريثك بلقلا قيقر هنوك وهو روكذملا رذعلل هلاق لب « كلذك سيملو , اعضاوت هلاق هنأ ىلع مهضعب
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٠ Naiناذآلا باتك  

 اهامحن ىفام لعو ىمظعلا ةمامإلا ىرغصلا ةمامإلا نم مهف هنع هللا ىضر نوكي نأ لمتحيو . ىهتا . سانلا عمسي ال

 ابأ اوعيابي وأ هوعيابب نأ ماع راشأ ةعيبلا دنع هنأ هديؤيو . هراتخاف < كلذ ىلع رمع ةوق لعو « رطخلا نم

 كلذ ىف هل مالا ضيوفت كلذب هل سالا نم مبفو 5 ةمدقتملا ةعجارملا ىلع علطي مل هنأ رهاظلاو . حارجلا نب ةديبع

 فقوتي الو فلختسي نأ ةالصلا ف فلختسلل نأ هنم دافتسيو : ىطرقلا لاق . فلختسا وأ هسفنب رشاب .ءاوس
 « ةالصلا ىف عرش هنأ هرهاظو « ىلسهي ٠ ىسخرسلاو ىلمتسملا ةياور ىف ( لصف ) هلق . كلذب هل صاع نذإ ىلع
 وهو « ةالصلا ىف لخد اءلف , ظفلب شعالا نع ةءواعم ىنأ ةياور ىف ىتأيسو « اهل أيت هنأ دارملا نوكي نأ لمتحو

 هلق . ىلاعت هلا ءاش نإ هرهاظ ىلع هلمح نم عم ثحبلا ىتأيو « ةالصلا ناكم ىف لخد دارملا نوكي ناب اضيأ لمتحم

 دعب كلذ نوكي نأ لمتحو « اهنيعب ةالصلا كلت ىف كلذ دجو لِي هنأ ءرهاظ ( ةفخ هسفن نم لَ ىنلا دجوف )

 روكذملا ةشئاع ىبأ نب ىسوم ةياور هنم حضوأو «« ركب وبأ جرفت و هلوق ىف هلثم مدقت اک فذح هيف نوكي نأو كلذ

 ةروكذملا ةالصلا نوكت نأ نيعئي ال اذه ىلعو « ةفخ هسفن نم دجو كلَ هللا لوسر نإ مث . مايألا كلت ركب وبأ لصف »

 ىداهنلا و. فعضلا ةدش نم هيشم ىف البام نيلجرلا ىلع دمتعي ىأ ؛لادلا حتفو هلوأ مضب ( ىدا ) هل . ءاشعلا یه
 « ضرالا  ظفل طقسو « ضرألا نم امهنيكم' ىلع ردقي نكي مل ىأ « ضرالا ناطخم , هلوقو « ءىطبلا ىثملا ىف لياقلا

 نيب ) هلو . « هيمدق نوطب ىلإ رظنال ىلا ١ نابح نبا دنع ةروكذملا مصاع ةباور فو ٤ ىہہشکلا ةياور نم

 ىموم ةياور ىف هلثمو « بلاط ىبأ نب ىلعو بلطملا دبع نب سابعلا امهنأ بابلا ىئيدح نم ىناثلا ثيدحلا ىف ( نيلجر
 ىوونلا لاق اک عميو « ةبوثو ةريرب نيب جرن هسفن نم ةفخ دجو ه ةروكذملا صاع ةياور ىف عقوو « ةشئاع ىلأ نبا

 ‹ ددعتلا ىلع لمح وأ « ىلعو سابملا نيب ةالصلا ماقم ىلإ مث نمو « نيذه نيب دجسملا ىلإ تيبلا نم جرخ ةنأب

 نيب جرخ هنأ ملم ىف ام امأو . سابعلا نب لضفلاو ديز نب ةماسأ نيب جرخ هنأ ىنطقرادلا ةياور ىف ام هيلع لديد

 ىف مهضعب هركذ ةدخوملاب و نونلا مضي ةبون : ( هيبنت ) . ةشئاع تيب ىلإ هتيجم لاح ىف كاذف ىلعو سابعلا نب لضفلا
 ىف ديبع نب ملاس ثيدح هديؤيو « ةدرلا بانک یف فيس دنع عقو اک دوسأ دبع وه الو < موف تايب احصلا ءاسنلا

 الف شعالا نع ةيواعم وبأ داز ( ركب وبأ دارأف ) هلق . « رخآ لجرو ةريرب نيب جرخ ظفلب ةم زخ نبا حي

 « اوحبس هب سانلا سحأ املف » ثيدحلا اذه ىف سابع نبا نع ليبحرش نب مقدأ ةياور و «هسح ركب وبأ عمس
 ىو « كناكم تبثا نأ » ةروكذملا مصاع ةياور ىف ) .كناكم نأ ( هلو .. نسح دائسأب هريغو هجام نبا هجرخأ

 نب ىسوم ةياور ىفو . ةزمملا ضب انه اذك( هب ىتأ مث ) هلق . رخأتب ال نأب هيلا أموأف ةشئاع بأ نب ىسوم ةياؤر'
 دانسإ ىف شمعالا نع ةيواعم وبأ نيعو « هاسلجأف ٠ هبنج ىلإ قاسلجأ لاقف , هظفل و هرمأب ناك كلذ نأ ةشئاع أ

 ماقم وه اذهو ء ركب ىبأ راسي نع سلج ىتحو هتياور ىف لاقف سواجلا ناكم  باوبأ دعب أيس ابأبلا ثيدح
 : لاقف ؟ امومأموأ امامإ ركب وأ ناک له فالخلا ىح امل لم حراش ىطرقلا برغأو . هيف لوقلا ینأیسو « مامإلا

 دنع هذه ةيواعم يآ ةياودو . ىبتا هراسي نع وأ ركب ىبأ نيم نع ناكل ه لِي هسولج نایب حيحصلا ىف عقيل

 , عاطقنالا هرهاظ ( ملا شععالل ليقف ) هلق . هل هحرش لاح ىف كلذ نع لفغي فيكدنم بجعلاف ء.اضيأ:لسم

 أ نإ ىسوم ةياور ىف اذكو « ثيدحلاب الصتم كلذ رك ذ هنع ةيواعم بأ ةياور ىف نكل « هدنسي مل شمعالا نال
 هتياورو <« ريمضلا نم لدب وهو بصنلاب ( هضعب ) هلو . ىلايطلا وه ( دواد وبأ هاور )هلق . اهريغو ةشئاع



 ١مم د6 كيدحلا

 نيب مدقملا غب هللا لوسر ناک, هظفلو هب دواد وبأ انثدح ىنثما نب دمع ىموم وبأ انئدح : لاق رازبلا اهلصو هذه

 دع نع هحيمس ىف ةعزخ نبا هاور نكل « بابلا ثيدح ةيضقل قفاوم وهو ٠ ارضتقم هاور اذك ركب بأ ىدي
 هللا لوسر ىدي نيب مدقملا ركب وبأ ناك : لوةي نم سانلا نم ١ تلات ةشئاع نع اذه هدنسب دواد ىنأ نع راشب نبا

 نا » ظفلب ةبعش نع مههاربإ نب سم هاورو « مدقملا وه متلي هللا لوسر ناك : لوقي نم مهنمو. « فصلا ىف 2

 مقوو . ديدش فالتخا وهو «ىسوم ىبأ.ةياور سكع اذهو « رذنملا نبا هجرخا « ركب: ىبأ فاخ لص لي ىنلا

 ىلصي ركب وبأ ناك, ظفلب هنع قيقش نع مصاع ةياور نم نابح نبا هجرخأف فال_دخا اضيأ امنع قورسم ةياور ىف

 ىبأ نب معن نع ةبعش ةياور نم ةمب زخ نباو قاسنلاو ىذمرتلا هجرخأو « ركب ىنأ ةالصب نواصي سانلاو  هتالصب
 .ةئيهلا دهاشت مل ةشئاع نأ راشب نب دمع ةياور رهاظو « ركب ىبأ فلخ ىلص مللي ىنلا نا » ظفلب قيقش نع دنه
 اهنم « ةالصلا كلن, ىف مامإلا وه ناك مقلم ىنلا نأ ىلع لدي ام مزج لاب اهنع تاياورلا ترفاضت نكلو : ةروكذملا

 هذهو ءركب ىبأ ةالصب سانلاو مقلب ىنلا ةالصب ىلصي ركب وبأ لمج ه اهيفف اهيلا انرشأ ىنلا ةعئاع ىبأ نب ىسوم ةياور
 هللا لوسرو سانلاب ىلص ركب ايأ نا » ظفلب ىموم نع هاورف اضيأ ةبعش هفلاخو « ىموم نع ةمادق نب ةدئاز ةياور
 نالو « اب مزجلل امومأم ناكر كب ابأ نأ اف ىتلا ةباورلا مدقف حيجرتلا كلس نم ءاملعلا نف  هفلخ فصلا ىف قلب
 لوقب كسمتو « امامإ ناك هنأ حجرو كلذ سكع كلس نم مهنمو ٠ هريغ نم شععالا ثيدح ىف ظفحأ ةيواعم ابأ
 . « ب هللا لوسر ىدي نيب مدقتي نأ ةفاحق ىبأ نبال ناك ام » لاق ثيح « سانلا ميل لخد نم باب د ىق ركب ىلأ

 : لقنلا فالتخا هديؤيو . هباب ىف ىتأيس اك ركب ىبأ لوق نع باجأو . ددعتلا ىلع ةصقلا لمخ عملا كلس نم مهنمو
 « ةشئاع فأ نب ىسوم ةياور ىف ىتأيس اک امومأم ناك ركب ايأ نأ هيف سابع نبا ثيدخل « ةشثاع ريغ ةباحصلا نع
 هجرخأ امامإ ناك ركب ايأ نأ هيف سنأ ثيدحو ‹« سابع نبا نع اهيلا انرشأ ىتلا ليبحرش نب مقرأ ةياور ىف اذكو

 هجرخأو « بوث ىف ركب ىبأ فلخ لِي ىنلا اھالص ةالص رخآ » ظفلب هنع تباث نع دیح ةياور نم هريغو ىذمرتلا
 ىف کلا نم فالتخالا اذه ىلع بترت ام نایب تاسو « اتباث رکذب لف سنأ نع دی نع رخآ هجو نم یاسنلا

 راسي نع سلج : شمالا نع ةنواعم وبأ داذو ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ ابيرق « هب متؤيل مامإلا لعج امن باب د
 ثايغ نب صفح هاور اک نثمعألا نع ةيزاعم وبأ روكذملا ثيدحلا ىور ىنعي ( امنت ىلصي ركب وبأ ناكف ركب ىنأ

 ىلإ ةراشالا تمدقت دقو . ركذ ام ةيواعم وبأ دازف ٠ روكذملا هدانساب شمعالا نع ميلك ارصتخم ةبعشو الوطم

 ىف ةيواعم ىنأ نع ريم نبل ةياور ىلإ هلصو اوبسنف هعبت نمو ىاطلغم لفغو . هيف فنصملا هلصو ىذلا ناكملا

 نأ قاثلاو « ركب ىبأ راسي نع اف سيل ريم نبا ةباور نأ امهدحأ : نيهجو نم ديجي سیلو « نابح نبا حی
 ( تلي ىنلا ىلع لق امل ) ىناثا ثيدحلا ىف خلق . هيف هريغل هتبسن نم ىلوأ باتكلا بحاص حبرخت ىلإ هتبسن
 رسكو ةزمهلا حتفب ( هل نذأف ) هل . ةكرحلا ةفخ نع هؤاضعأ تدكر اذإ هضم ىف لقث لاقي « هضرم هب دتشا ىأ

 ىلع نونلا فيفختو لاذلا رسكو ةزمحلا مضي ىور هنأ قامركلا کحو ( جاوزالا ىأ نونلا ديدشتو ةمجعملا

 مدقت دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف ىنأيس اک مقلي هيلع ابجاو ناک مسقلا نأ ىلع هب لدتساو ‹ لوبجللل ءانبلا

 يأ نبا ةياور ىف ىتأيسو « انه ىنلا ىلع ةدايز هيفو «بضخلا نم ءوضولاو لسغلا باب د ىف اذه ىرهزلا ثيدح
 نم ليعامسالا داز ( بلاط ىنأ نب ىلعوه لاق ) لوب . ىرهزلا قابس نم متأ هقايسو ىرهزلا خيش هللا ديبعنع ةشثاع .
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 اهنكل و » ىرهزلا نع ىزاغملا ىف قيحسإ نبالو « ريخ هل اسفن بيطت ال ةشئاع نكل و » رمعم نع قازرلا دبع ةءاؤر

 عطلت نم ىلع در اذه ىفو « ةعينش ةرابعب اهنع ريعف ةدايزلا هذه ىلع ىنامركلا فقي ملو « ريخب هركذت نأ ىلع ردقت ال
 رات ناكذإ ةفاسملا عيمج ىف نيعتي مل هنوكل ىناثلا تمهبأ اهنأ معز نم ىلع درو « ةشئاعب كلذ نظي نأ زوج ال لاقف

 كلذب صتخاو « سابعلا وه رخأآلا لجرلا كلذ عسيمج ىفو « ىلع ىلع ةراتو ةماسأ ىلع ةراتو لضفلا ىلع أكوتي

 وهف ىلع مهملا نأب مزاج ةحيحصلا تاياورلا عيج ىف سابع نبا نآل  هفالخ عقاولاو هلاق نم موت اذهو « هل امارك]
 تمدق ىلا مصاع ةياور ليلدب ةدودمم هريغ لدبتي ىذلاو ةرم لك ىف سابعلا دوجو ىوعدو . لعأ هللاو دمتعلا

 دئاوفلا نم ةصقلا هذه فو . لعأ هللاو اهنم نيترم ىف الو ةرم ىف نكي مل سابعلا نأ ىف حرص اهريغو اهلا ةراشإلا

 نمأ نمل هجولا ىف ءانثلا ذاوجو « هدعب رع ةليضفو « ةباحصلا عيمج ىلع هحيجرتو « ركب ىنأ ميدقت ىضم ام ريغ
 ىف ةرواشملاو « ريبكلا ريغصلا ةعجارم زاوجو « ةثئاعل اصوصخو هجاوز ال مب ىنلا ةفطالمو « باجيالا هيلع

 ىتح رخأتي نأ دارأ هنال لضافلا ماركاو « فصلا نع رسخأتلاب ركب ىنأ محل ريبكلا عم بدالاو « ماعلا رمالا

 دمإ ملم هنآل ةالصلا لطبي ال رثكو لو ءاكبلا نأ هيفو . هماقم نع حزحزتي ملي ىنلا هكرتي لف فصلا عم ىوتسي

 « قطنلا ماقم موقي ءاعإلا نأو « ءاكسبلا نع هاهن الو « هنع لدعي مل ءاكبلا ةرثكو بلقلا ةقر ىف ركب ىنأ لاح لع نأ

 نوكي نم ةبطاخ نأب مالعالل نوكي نأ لمتحيو « هتوص فعضل نوكي نأ لمتحي ةراشإلا ىلع قب ىنلا راصتقاو

 « اهكرت ف صخري ضرملا ناك ناو دشالاب اهيف ذخالاو'ةعاملا رمأ ديك أت هيفو « قطنلا نم ىلوأ ءامبإلاب ةالصلا ىف

 الثل كلذ لمف امت] : ىربطلا لاقو « ىلوأ ةصخرلا تناك نإو دشالاب ذخالا زاوج نايبل كلذ لمف نوكي نأ لمحو

 بال هع دقت نأ سانلا ماهف] دصق نوكي نأ لمتحمو  ةمامإلا نع فلختيف رذع ىلدأب هسفن ةدمإ ةمآلا نم دحأ رذعي

 « ركب ىبأ عينصل ةدورض ريغل مامإلا فالختسا زاوج ىلع هب لدتساو « هفلخ ىلص هنإ ىتج كلذل هتيلهال ناك ركب
 زاوج ىلعو ‹ فصلا نع محز نم هب قحتلب و < هنع غلبي نأ دصق نكةرورضلل مومأملا فقوم ةفلاخم زاوج ىلعو

 ركب ابأ نأب بقعت و « ىتأيس اک ىراخبلا هيلا اموأ و ىربطلا رايتخاو ىعشلا لوق وهو ضعبب نيمومأملا ضعب ماتا

 ىلع ملسم هركذ اذكو « شيعالا نع ىرخأ ةباور نم « ريبكستلا سانلا عمسأ نم باب » ىف ىتأيس اک اغلہم ناک اإ
 ىلع قخي هلاعفأ ضعب ناكف امئات ركب وبأ ناكو اسلاج ناك قلع هنأ هدي يو ‹ هتوصب ممؤادتفا ءادتقالا ىنعف « اذه

 حمتسملا ةالص ةحصو « ربكم لا توص عابتا هيفو . ملعأ هقاو مہقح ىف مامإلاك ركب وبأ ناك مث نف نيمومأم ا ضعب

 هب ءادتقالا عطقي نأ مامالل نأ ىلع ىربطلا هب لدتساو «٠ مامالا نذإ مدقت هتص ىف طرش نم مهنمو' « عماسلاو

 مارح] مدقت زاوج ىلعو « ةالصلا ءانثأ ىف ةودقلا ءاشنإ زاوج ىلعو . ةالصلا عطقي نأ ريغ نم هريغب وه ىدتقيو
 هنأ انمدق دقو « مب هللا لوسرب متئاو ةودفلا عطق مث ةالصلا ىف لخد ناك ركب ابأ نأ ىلع ءانب مامإلا ىلع مومأملا

 ىهتن أ ثيح نم ةءارقلا عقلي ىنلا أدتباف » سابع نبأ نع ليبحرش نب مقرأ ةياور ىف نأ اضيأ هديؤيو . ةياورلا رهاظ

 بجوأ ثيح دمحالو اقلطم ةيكلاللل افالخ دعاقلا فلخ امئأت مايقلا ىلع رداقلا ةالص ةح ىلع هب لدتساو « ركب وبأ
 ىلاعت هللا ءاش نإ « هب متؤيل مامإلا لعج ام'ل باب » ىف هيلع مالكلا ىتأيس اك دعاقلا فلخ ىلصي نم ىلع دوعقلا

 لحر ىف لص نأ ةلبلاو رطل ىف ةصخالا باب - ٠ ظ
 تاذ ةلبل ىف  ةالصلاب نأ رع نبا نا » يان نع تام انربخأ لاق سوب ”نب هللا دبع شرو - 035



 ليل تناك اذإ - نذل أب ناك كَم هلل وسر نإ : لاق "مل . للاحتلا ىف وُنص الأ : لاق م حدو دار

 لا قامال رق طم درب تاذ

 َنابتع نا » ئراصنألا ميبرلا نب دوحم نع باهمش نبا نع كلام ىنثدح لاق "ليعامجإ (ُشرو - ۷

 « ليتلاو ٌيدلظلا ٌنوكت انا « هلل لوسر اي: يا لوس را لاق هنأ « ىعأ وهو هموق م وب ناك لام نبا

 نبأ : لاقف علك هللا وسر ةءاغ . لضم هذان أ [اكت قبب یف هلا لوسر اي "لصف « رصبلا "يرض رانا
 « قلك هلا وسر هيف لصف « تببلا نم ناكم ىلإ راشأف ؟ىلصأ نأ بح

 نأ نم معأ اهنآل E ا ا و حا وعلا

 هوصقملا ر دارشالا ةنظم اكل ارق وأ ةغانم نركك ن أ نم معأ لحرلا ىف ةالصلاو « هريغ وأ رطملاب نوكت
 ثيدح ىلعو « ناذألا باتكىف ربع نبا ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو « دجسملا ىف اهعاقي] ةعامجلا ف لصآلا
 سيوأ ىلأ نبا وه انه هخيش ليعامساو « متأ كانه هقايسو « تويبلا ىف دجاسملا باب » ىف نابتع

 ؟ راما ىف ةعجلا موب مخ لهو ؟ رض نم ”ءامإلا لص له باپ - ۱

 دايرا بحاص ديجلا دبع انثدح لاق ديز نب دام انت دح لاق باشولا ربع نب هلل دبع اشم - ۷ ٠

 6 ی » مب ندا رغذر ىف موی ىف سابع نباص يدرس ا لسبع تەم : لاق

 ركسأ | منأك لاقق ءاوركنأ مهن کف رضع ىلإ 0 رظنف ء ٍلاحرلا ىف ةالصلا : لق لاق « ةالصلا
 جرا نأ هوك یو ءم زابل - ام ىبا | نمي - ىنم یخ وه نت لف اذه نإ ءاذه

 و er 6 1ع

 وا نأ تهرك » لاق هنأ ريغ « هّوحت سابع نا نع ثراحلا ن هللا دبع نع ماع نع وا نعد

 کبک ىلإ نيطلا نوسودت نوئيحتف

 يردن اا تلأس » لاق لس ىنأ نع ىح نع "ناشد ان دح لاق هاربا "نب مس اشم بف
 هلل هللا لوسر تيأأرف « ةالصلا تميقأت - لخنلا دب رج نم ناکو - نيكل لاب وع فرط ةباحّس تءاج : لاقف

 « هتهبج ىف نيطلا أ تيأر ىتح « نيطلاو ءالا ىف دج

 te] هد ES ء۷۴١۸ : ىف هفارطأ  دحح ثيدحلا ]

 “الجر لاق » لوقي ا لاق ١ نی رس نب س + اا دی لاف هی ا دل اق مدا اشم م ۷۰

 هل طف ¢ هل زم ىلإ ماعدف 8 ال یال منصف - ضال و كعم ا سا ال ىلإ : راصنألا نم

 0 هلي لى *ينلا ناك أ : سأل دوراجلا لآ نم “ار لاقف . نیتسکر هيلع لصف ريصملا فرط حضنو ؛ ًاريصَح



 ه۸
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 ١
 ناذإلا تاك

 ذمو لإ اهالص هيأ ام : لاق ؟ رسا

 ]14: ١١۷۹«< : ىف هاقرط _ 5١ ثيدحلا ]

 لصف روضحلا موق فلكت ولف ‹ فلختلل ةصخرملا ةلملا دوجو عم ىأ ( رضح نمي مامالا ىلصي له باب ) هلق

 نم سابع نبا ثيدسحل كلذ ةقياطمو « بدنلل ال ةحابإلل اذه ىلع لاحرلا ىف ةالصلاب رمآلاف « هرکی مل مامإلا مب

 رضح مهضعل نأ ىلع لاد هناف « لاحرلا ىف ةالضلا ١ لوقي نأ ندؤملا رمأ الل « ضعب ىلإ مهضعب رظنف » هيف هلوق

 نم رهاظف <« رطملا ىف ةعمجا موي بطخ لهو » هلوق امأو « رضح نمي ىلصو بطخ كلذ عمو رضح مل مهضعبو

 ىأ « ةمزع امن] » ةلوق نأو ةعملا موي ناك كلذ نأ هيفو اضيأ ناذآلا ىف هيلع مالكلا مدقت دقو سابع نأ ثيدح

 ضعب لوق امأو « سانلا ضعب فلختي نأ رطملا موي ىف ةداملا نأ ةمج نف ديعس ىنأ ثيدح ةقباطم امأو « ةعجلل

 سنأ ثيدحو « حبصلا ةالص ىف تناكابنأ فاكتعالا ىف ىتأيس هلال دودرف ةعجلا ىف كلذ نوكي نأ لمتحي حارشلا

 فوطعم وه ( دا نعو ) هلق . ةمجرتلا ىف ام لك ىلع بابلا ف ثيدح لك لدي نأ مولي الو . هيف ةبطخلل ركذ ال

 ( هون ) هلو . اعيمج امهتع داح نع ددسم نع ناذآلا ىف مدقت دقو « قلعع شيلو « ديز نب دام انثدح ه هلوق ىلع

 نأ لمتحيو « حلا « مكمن ؤآ » الدب اذه ىف ناو , كجرحأ , ظفل هنم ىتئتسا اذهلو « هانعم عيمجو هظفل مظعم ىأ

 شك الا اذك.( نوئيجتف ) هلو . ةدايزلا هذه ةيناثلا ةياورلا فو ىنعملا ىف ناقفتم اههنأ ءانثتسالاب دارملا نوكيي

 ‹ ناذآلا باتكىف ثيدحلا ثحابم تمدقت دقو «ا وئيجتف » ىنيمشكللو ‹ ردقم فذح ىلع وهو « نوالا تابئاب

 وه یو ٠ ىلاوتسدلا وه ماشهو « ميهاربإ نبا وه انه هيف هخيش لسمو « فاكتعالا ىف ىتأي ديعس ىبنأ ثيدحو

 ثيدح ىف هلو . ردقلا ةليل نع ىأ ءديعس ابأ تلأس هلوقو « نمحرلا دبع نبا وه ةلس وبأو « ريثكىبأ نبا

 . احرص كلذ رأ مل نكل « نيتصقلا براقتل لمتحم وهو « كلام نب نابتع هنإ لبق ( راصنالا نم لجر لاق ) ضأ

 نم امهنال زاجلا ليبس ىلع الإ سنال امع نابتع سیلو سنأ ةمومع ضعب هنأ ةيتآلا هجام نبا ةباور ىف عقو دقو

 الجر ناكو ) هلق . دجسملا ىف ةعاملا ىف ىأ ( كعم ) هلو . نطب نم امهنم لك نكل جرزخلا ىهو ةدحاو ةليبق

 رخأتلا ىف ةصخرملا راذعالا نم نابح نا هدع دقو « هفلخت ةلع ىلإ ةراشإ فصولا اذه ىفو « انيمس ىأ ( امخض

 قبس (اريصح هل طسبف ) هو . « هيف ىلصتو ىتبب ىف لک أت نأ بح ىناو و سنا نع ديملا دبع دازو « ةءامجا نع

 داز ( نيتعكر هيلع ىلصف ) هوو . « ريصحلا ىلع ةالصلا باب ١» ىف ةالصلا لئاوأ ىف سنأ ثيدح ىف هيف مالكلا

 ةيتالا ةبعش نع دعجلا نب ىلع ةياور ىف ( دوراجلا لآ نم لجر لاقف ) هلق . « هعم انيلصو ىلصف ديما دبع
 ٠ ىرصبلا دوراجلا نب رذنملا نب ديملا دبع هنأكو < دوراجلا نبا نالف نبا نالف لاقف د ىحضلا ةالص ىف فنصنلل

 امهالك ءاذسحلا دلاخ ةباور نم رخآ عضوم ىف هجرخأو « ةبعش ةءاور نم ثيدحلا اذه جرخأ ىزاخبلا نأ كلذو

 ةياور نم نابح نباو هجام نبا هجرخأو 5 س نع دوراجلا نب رذلملا نب ديملا دبع نع نيريس نب سنأ نع

 ةءاور ىف نأ كلذ ىضتقاف < سن نع دورابلا نب رذنملا نب ديما دبع نع نيريس نب سنأ نع نوع نب هللا دبع

 نم امإ هجام نبا ةياور ذئنيخ ء سنأ نم هعامسب هدنع نيريس نب سنأ حيرصتب عفدنم وهو « اءاطقنا ىراخبلا

 ثيدحلا اذهب ثدح امل سنأ دنع ارضاح ناكدوراجلا نبا نوكل مو اف نوكي نأ امإو ديناسألا لصتم ىف ديزملا

 « يحضلا ةالص باب » ىف هدئاوف ىلع مالكلا ىأيسو . ةءاور هيف هل نأ ةاورلا ضعب نظف ؛ كلذ نم هلأس امع هلأسو



 ۱۹ ۷4 بى. ثيدحلا

 ىلصف ٠ سنأ لاق ثيح ةروكذملا دملا دبع قيرط ىف درو ام ةبج نم امإو « قب نمي ىلصي نأ ةعاجلاب ةالصلا ىلع

 ملعأ هللاو « رضح نمي ىلصي لهو » هلوقل قباطم هناف « هعم انيلصو

 ءاَشَملاب أدبي رع “نا ناكو « ٌءالصلا تيقأَو اطا هع ذإ تيسات ع6

 عراف هبلقو ِهئالَص یک لبقي' ىتح هتَجاح یک هلابقإ ءرلا هتف نم : ءادثكدلا وبأ لاقو

 هنأ غلي ىلا نع ةشئاع تمم : لاق بأ ىثدح لاق ماشہ نع بحب انثادح لاق د دسم اشم - ١
 « ءاشتلاب اوأدباف ةالصلا تيا هاشملا حو اذإ » لاق

 [ ٠٤٦١ : ىف هفرط 59١ ثيدحلا ]

 وسر نأ كلام نب سنأ نع باهش نا نع ليقع ن رع ثلا ان دح لاق ريكس نب ی اشم كب

 « ئاشع نع اولها الو ٠ برغل الص اوم نأ لبق هب اوءدبأف هاعملا ملف اذإ 2 لاق الك ؛ هلا

 [ ٠٤١۴۳ : ىف هفرط ب ۷۲ ثيدحلا ]

 لوسر لاق : لاق رع نبا نع عفان نع هلا ديبع نع تا ىبأ نع ”ليعامسإ” نب ديبع اشو - ۳

 رع نبا ناكو . « هنم رف یتح لجمع الو « ءاشلاب اوأ دباف ةالصلا تميفأر < دحأ هاش َمِضْو اذإ ٠ شر هل
 مامولا ةءارق مسيل هنإو ؛ غرف ىتح اهمتاي الف « ةالصلا م و ماعطلا هل م مضوي 0 5 7

 [ ٠٤٦٤ , "4 : ىف هافرط 599 ثيدحلا ]

 اذإ > هلك ىلا لاق : لاق رع نا نع فان نع ًةبقع و نب ىموم نع َناهع ”نب هوو هر لاقو

 نع رذنمل نب ٌميهاربإ هاور « ةالصاا تميقأ نإو هنم هّتجاح ىضقي ىتح لحمي الف ماعطلا ىلع 0 أ نك

 فل هوو « نامع نب بهو

 اراعش] ةمجرتلا هذه ىف طرشلا باوج فذح : رينملا نب نيزلا لاق ( ةالصلا تميقأو ماعطلا رضح اذإ باب ) هلق
 ناف ٠ كلذ ىف ءادلعلا عزنم ىلإ ةمجرتلا ىف نيروكذملا نيرثالاب راشأ هنأكو . ىهتتا فالخلا ةوقل كىم اب مزجلا مدعب
 روكذم ربع نبا رثأو « لك لاب الوغشم بلقلا ناك اذإ اع هدييقت ىلإ ءادردلا وبأ راشأو « هقالط] ىلع هلمح سع نإ
 باتك» ىف ىزورملا رصن نب دمج هجرخأو « دهرلا باتك و ىف كرابملا نبا هلصو ءادردلا ىبأ رثأو « هانعم, بابلا ىف
 ىح قيرط نم جارسلا هجرخأ دقو ؛ ناطقلا ديعس نبا وه ( ىح انثدح ) هلق . هقيرط نم « ةالصلا ردق ميظعت
 قيرط نم ةمعطالا باتك ىف فنصملا ه ركذو ءرضح اذإ , هظفل نكل اضيأ ةورع نب ماشه نع ىومالا ديعس نبا
 ةياودو . ىهتنأ « عضو اذإ ميشه نع بيهوو ديعس نب ىح لاق » هدعب لاتو  رضح اذإ , ظفلب ماشه نع نايفس
 ةعاجج الكقفاوو « رضح اذإ » ظفلب عيكوو صفحو دهم نا ةءاور نم لسم هجرخأ و « ىليعامسإلا ابلصو بيهو



 ناذآلا باتك ۽. ۱۰

 نأ نيظفللا نيب قرفلاو ٠ رک أ ليعامسالا لاق اک < عضو اذإ » ظفلب هوور نيذلا نكل « ماشه نع ةاورلا نم

 ثيدح هديؤيو « جرخملا داحتال تاياورلا فلتأتل هيدي نيب ىأ « رضح د هلوق لمحيف ‹ عضولا نم معأ روضحلا

 ءاشعلا رضح اذإ ام محلا طاني الف اذه ىلعو « ءاشملا برق اذا د لسملو « ءاشعلا مدق اذإ » ظفلب هدعب آلا سنأ

 « ةالصلا » ىف ماللاو فا الا : ديعلا قيقد نبا لاق ( ةالصلا تميقأو ) هلق ٠ برقي مل ول ا لكالل برقي مل هنكل

 « ءاشعلاب ادياف» هلوقل ٠ برغملا ىلع لمحت نأ ىغبني لب « ةيهاملا فيرعت ىلع الو قارغتسالا ىلع لمحت نأ ىبني ال

 <« اضعب هضعل رسفي ثيدحلاو « برغملا اولصت نأ لبق هب اًؤدباف ٠ ىرخالا ةياورلا ىف هلوقل برغملا ىلع هلمح حجرتيو

 ىلع مالكلا ىف ةياورلا هذه جرخأ نم ركذنسو . ىهتا < مئاص ؟دحأو ءاشعلا عضو اذإ ١ ةحيح ةباور ىفو

 ‹ عوشخلا كرت ىلإ ىضفملا شيوشتلا ىهو ةلعلا ىلإ ارظن مومعلا ىلع هلح ىغبني : ىنابك افلا لاقو . ىناثلا ثيدحلا

 ىلع هلمحو . ىهننا مئاصلا نم لك آلا ىلإ قوشأ نوكي دق مهاصلا ريغ عئاجلا نآل اهيف ارصح ىضتقي ال برغملا ركذو

 هلق . © دراولا ظفللا ىلإ رظنلاب ال ءاشعلاب ءادغللو مئاصلاب عئاجلل اتاحلإ ىنعملا ىلإ رظنلاب وه امن مومعلا

 وهو لك آلا ىلإ اجاتحم ناک نم هديق نم مهنف : اوفلتخا مث « بدنلا ىلع مآلا اذه روبملا لح ( ءاشعلاب اودياف )

 دس>أو ىروثلا لوق وهو هديقي ل نم مهنمو « لوك أملا داسف ىثخ اذإ ام ىلازغلا دازو « ةيعفاشلا دنع روبشملا

 ةالصلاب ةءادبلا راتخا نم مهنمو . ةالصلا لطبت : لاقف مزح نبا طرفأو « ىتالا رمع نبا لعف لدب هيلعو « قمسإو

 قلعتم نكي مل نإ ةالصلاب أدبي : !ولاق ليصفت هءامسأ دنعو « كلام نع رذنملا نا هلقن افيفخ ماعطلا ناك نإ الإ

 هل تبحتساو ماعطلاب أدب هتالص نع هل-جعي ناک ناف « هتالص نع هلجعي ال نکل هب اقلعتم ناك وأ « لک الاب سفنلا

 .« سنأ قريخأ د باهش نبأ نع اضيأ هدنعو « ليقع ىنثدح » ليعامسالا ةباور ىف ( ليقع نع ) هلق . ةداعإلا

 نع ثراحلا نإ ورمع نع نيعأ نب ىموم ةياور نم طسوألا ىف قاربطلاو نابح نبا داز ( ءاشعلا مدق اذإ ) هلق

 قاربطلا ركذو « ةدايزلا هذه نودب ورمع نع بهو نا قيرط نم سم هجرخأ دقو « مناص كدحأو » باهش نبا

 ةحوتفم ميجلاو اهحتفب و ةانثملا مضي (اولجعت الو) هلق . هيلع قفتم ةقث ىسومو « ىبهتنا اه درفت نيعأ نب ىسوم نأ

 ةياورلا نم صخأ اذه ( كدحأ ءاشع عضو اذإ ) رمع نبا ثيدح ىف هلق . ميجلا رسكو هلوأ مضي ىوريو « امهف

 هريغ ءاشع عضو ولف ؛ ةالصلا ديرب نم ءاشع ىلع ةءاورلا كلت ىف ءاشعلا لمحيف « ءاشعلا عضو اذإ » لاق ثيح ةيضاملا

 « كلذك ناك هريغ ماعطب هرطاخ لغتشاو اعئاج ناكول : ىنمملا ىلإ رظنلاب لاقي نأ لمتحيو « كلذ ىف لخدي مل

 اذه ديؤيو « غراف هبلقو ةالصلا ىف لخديل هلاب لغش ليزي الوك أم لوانتي وأ ناكملا كلذ نع لقتتي نأ هليبسو

 يأ لوقو ٠ ثيدحلا « ماعط ةرضح ةالصال , ةشئاع نع ىرخأ قيرط نم لسم ةياور ىف هلوق موسع لاتحالا

 « لجعي ه هلوق درفأ : ىيطلا لاتو « الوأ روكذملا مكدحأ ىأ ( لجعي الو ) هلق ٠ هتجاح ىلع هلابقإ ىضاملا ءادردلا

 متأ اودباف مدحأ ءاشع عضو اذإ ىنعملاو : لاق « ك ظفل ىلإ ارظن « اؤدباف د هلوق عمجو « دحأ ظفل ىلإ ارظن

 دقو ؛ عوفرملا ىلع افطع لوصوم وه ( رمع نبا ناكو ) ەلۆق . ىبتنا هنم عم غرفي ىتح وه لجع الو ءاشعلاب

 اذإ رمع نبا ناكو : عفان لاق د لاق مث عوفرملا ركذف عفان نع هللا ديبع نع ديعس نب ىح قيرط نم جارسلا هاور

 ےس

 لعأ هقاو » ناثخألا هيفادي وهو الو 6 ماعطلا ةرضحب ةالص 2 ظفلب es 020 يلم هاور ةدلاع



 كثيدحلا ۷٤ ۹۱

 نأ » عفان نع جرج نبا قيرط نم نابح نبا هاورو , غرفي ىتح مقي مل مامالا ةءارقو ةماقالا عمسو هؤاشع رضح

 مث ةالصلا ىدون دقو هزاشع هل مدقيف مئاص وهو هاقلي انايحأ ناكو . سمشلا تباغ اذإ برغملا لصب ناكر مع نبا

 ىفهتع درو ام حرصأ اذهو ‹ ىبتتا « لصيف جرخ مث ءءاشع ىنعقي ىتح لجمب الو هءاشع كرتي الف عمسي وهو ماقت

 ( ريهز لاتو ) هلق . هلوأ ىف ديك أتلا مال ةدايزب « عمسيل هلاو د ىنييمشكلا ةياور ىف ( عمسي ةلاو) هلق . كاذ .

 ركذ دقف ناثع نب بهو ةياور امأو « هجر ختسم ىف ةناوع ىبأ دنع ةلوصوم هذه هقيرطو , ىنعجلا ةيواعم نبأ وه

 - دنع ةرمض وبأ ابهوو اريهز قفاو دقو « ىراخلا خويش نم مهار « هنع اهاور رذنملا نب مها نأ فنصملا
 ثيداحالا هذه ىف : ىوونلا لاق « ةبقع نب ىسوم نع مهلك جارسلا دنع ىدرواردلاو ةناوع ىبأ دنع ردب وبأو لسم

 « بلقلا لغشي ام انعم ىف ام هب قحتليو , عوشملا لاك باهذ نم. امل « هلك أ ديرب ىذلا ماعطلا ةرضح ةالصلا ةهارك

 ىلوتملا كحو « ريخأتلا زوجي الو تقولا ةمرح ىلع ةظفاح هلاح ىلع ىلص قاض ناف « ةعس تقولا ىف ناك اذإ اذهو

 ىلع ءىجي ام] اذهو . ىبتا . هتوفي الف عوشملا ةالصلا دوصقم نال « تقولا جرخ نإو لكالاب أدبي هنأ ابجو

 نم دشأ تقولا جورخو « امهفخأ ىلع رصتقا اتضراعت اذإ نيتدسفملا نال رظن هيف مث « عودا بجوب نم لوق

 بحتستو ةهاركللا عم تح تقولا ةظفاحم ىلص اذإ و « كلذ ريغو قبرغلاو فوخلا ةالص ليلدب عوشخلا كرت

 ولو ماعطلا هل عسضو نم قح ىف تقولا دادتما ىلع ةلالد ثيدحلا ىف نأ مزح نبا ىعداو .) روبجلا دنع ةداعإلا

 دادتما ىلع سنأ ثيدح هريغو ىووثلا لدتساو « ىمانلاو متانلا قح ىف كلذ لثم لاقو « دودحلا تقولا جرخ

 قلطم هب ديرأ نإو « رظن هيفف قفشلا بورغ ىلإ ةعسوتلا كلذب ديرأ نإ هنأب ديعلا قيقد نبا هضرتعاو ‹ برغملا تقو

 هيف لخدي نمزب اردقم هل مج اهنقو قيض ىلإ بهذ نم ضعب ناف « رومشملا فالخلا لح سيل نكلو ملسف ةعسوتلا

 نآل « بجاوب سيل ةعاجلا ةالص دوبش نأ ىلع ىطرقلا هب لدتساو . عوجلا ةروس اب ركي تاهقل لوانتي ام رادقم

 لعج نابح نباك بوجولا ىلإ بهذ نم ضعب نال رظذ هيفو « ةعادلا ىف ةالصلا هتتاف نإو لك الاب لذتشي هنأ هرهاظ
 ةليضف دقت ىلع ليلد هيفو « اةلطم بوجولا طاقسإ ىلع ذم. هيف ليلد الف ةعامجا كرت ىف ارذع ماعطلا روضح

 نم كلذ صيصخن ىلع « اؤدباف » هلوقب ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب لدتساو « تقولا لوأ ةليضف ىلع ةالصلا ىف عوشخلا

 نبأ عينصو : ىورتاا لاق « ةالصلا ىلإ موقي لب ىدا الف ةالصلا تميقأ مث عرش نم امأو « لك لا ىف عرشي مل

 ‹ هوركذ ام ىضتقب ىنعملا ىلإ رظنلاف الإو هل رايتخا رمع نبا عيفص نأب بقعتو . باوصلا وهو « كلذ لطبيب رمع

 « هدعب بابلا ىف روكذملا ةيمأ نب ورمع ثيدح كلذ ديؤيو « هب لابلا لغش عفد ام ماعطلا نم ذخأ دق نوكي هنال

 ةريره ىبأ نع نسح دائساب ةبيش ىبأ نباو روصنم نب ديعس یورو  هبقع هل فنصملا دار ىف رسلا وه كلذ لعلو

 الثل لجعت ال : سابع نبا هل لاقف يقي نأ نذؤملا دارأف « ءاوش رونتلا فو اماعط نالكأي اناك امهنا د سابع نباو

 لاق ىلع نب نسحلا نع هلو « « اننالص ىف ال ضرعي الك , ةبيش ىلأ نبا ةياور ىفو « ءىش هنم انسفنأ فو موقن
 ىخينيف « ماعطلا ىلإ سفنلا فوشت كلذ ىف ةلعلا نأ ىلإ ةراشإ هلك اذه ىفو « ةماوللا سفنلا بهذي ةالصلا لبق ءاشعلا »

 ةثالص هركن الف مكاصلا كلذ نم ىثاسيو < ضعب الو لكب ديف الو امدعو ادو_جو هتلع عم محلا راد نأ

 < معلا ام هللا |وقتاف ل ىلاعت هلأ لاق دقف « ةداعإ هيلع سيلف سمأ اك ىلص نم نأل <« ةداعالا بابعتسا مدع ىلوألا ( ) ١

 لعأ هللاو

 ىرابلا عف م 5 جا سم



 ناذآلا باتك ۱۹ ٠

 . ناكملا كلذ نم لوحتلا هل بحتسا بلغ اذإ نكلا « هب هسفن لقاملا لفشي ال عرشلاب عنتمملا ذإ ماعطلا ةرضحب
 ا ( ناتدئاف )

 نع عسطقي ال اريسي ايش ناك موقلا ماعط نإ مث . ةلبقم بواقب هتدابع ىف قلخلا لخديل قحلا قحل ةنايص وه امئاو

 ىف هل لصأ ال ءاشعلاب اؤدباف ءاشعلاو ٠ انما رض ااذ] هقفلا بنك لعب شن ام ( ةيناثلا ) . ابلاغ ةعاحلا قاحل

 نأ نيدلا بطق ظفاحلا طخم تيأر نكل ‹ لضفلا ىبأ انخيشا ىذمرتلا حرش ىف اذك « ظفللا اذهب ثيدحلا بتك

 اذإ د اعوفرم ةباس مأ نع عفار نب هللا دبع ىنثدح لاق قص] نبا نع ةيلع نبا وهو ليعامس] نع جرخأ ةبيش ىبأ نبا

 ليعامسا نع هدنسم ىف دمحأ هاور دقفالإو « كاذف هطبض ناك ناف « ءاشعلاب او.دباف ءاشعلا ترضحو ءاشعلا رضح

 لعأ هللاو . دحأ هجرخأ ام هيف ثيدحلا تيأرف ةبيش ىبأ نبا فنصم تعجار مث « ةالصلا ترضحو » ظفلب

 لک أيام ودیبو ةالصلا ىلإ مامإلا ید اذإ اپ - ع۴

 ج نوخأ لاق باش ربا ن ءارحلاص نع مهاربإ ان دح لاق وللا دبع نب زيزعلا "دبع اشو = حمم

 ّحرطف ماقف ةالصلا ىلإ د اا را ارذ كأي ب لب هللا لوسر تیأر » لاق هابأ نأ ةيمأ ن ورع "نبا

 6 و لو لصف َنيكسلا

 بدنلا هلبق بابلا ىف ىذلا مالا نأ ىلإ اذهب راشأ ليق ( لك أي ام هديب و ةالصلا ىلإ مامالا ىعد اذإ باب ) هلق
 فنصملا نأ لمتحيف ؛ هدعب وأ لك آلا ف عورشلا لبقةال هلا تميقأ اذإ ام نيب لصف نم لوق انمدق دقو «بوجولل ال
 سالاف نيمؤمأملا نم هريغ امأو < هب هصيصخت یر ناك هنأ ماهإلاب ةمجرتلا ىف هديت لمت و ؛ ليصفتلا ىرب ناك

 ىف ثيدحلا دئاوف ةيقب عم كلذريرقت انمدقدقو « مدخأ ءاشع عضو اذإ » قبس ايف هلوق هديؤيو « اقلطم مهلا هجوتم

 هسفن ةصاخ ىف ذخأ الكعك هلعل : ريثملا نب نيزلا لاقو . ةرابطلا باتك نم « ةاشلا محل نم أضوتي مل نم باب ١

 هبرأ كلع ميأو ١ هتوق ةوهشلا ةعفادم ىلع ىوقيال هنال ةصخرلاب هريغ ىمأ و « ماعطلا ىلع ةالصلا مدقف ةميرعلاب

 نم هتجاح ىضق هنأ ةلاحلا كلت ىف قفتا نوكي نأ لاهتحا بدنلل آلا نأ ىلع هب لدتسا نم ىلع ركعيو . ىهتا

 نويندم هلكدانسالاو ؛ ناسيك نبا وه لاصو « دعس نبا وه دانسالا ىف روكذملا ميهاربإو . هب ةلالدلا متت الف لك لا

 ج رغ ةالصلا تيقأف لهأ ةجاح ىف ناک نم تيساب - ٤
 : ةثئاع تلأس »لاق دوسألا نع يها ربا نع کلا انندح لاق ةبدش انن دح لاق مدا اشم - ۷

 ةالصلا تّرّضح اذاف  هلهأ ةمدخ ىنمت  هلهأ ةنبم ىف نوكي ناك: تلاف ؟ هتبي ىف من مصب ل ةىنلا ناك ام

 « ةالصلا ىلإ ج رخ

 [ 1۰۴۹ , ۵۳۹۴ : یف مافرط _ ص ثيدحلا ]

 سفنلل نوكي مآ لك ماعطلا كح قحلي ال هنأ ىلإ ةمجرتلا هذبب راشأ هنأك ( هلهأ ةجاح ىف ناك نم باب ) هلق

 ةدايز هيف لك ألا ىدي نيب ماعطلا ععضوف اضيأو . بلاغلا ف تقو ةالصلل قبب مل كلذك ناك ول ذإ « هيلا فوشن



 ی ا و و يي ۱۳ ۷۷ +7 فيدحلا
 نيعتي هرابتعا نكمم فصو ىلع لمتشا اذإ صنلا لعو . رومألا قاب فالخم « دادزا هلوانت رخأت الكو , فوشت
 و <« ةمدخلاب ثيدحلا ىف اهرسف دقو < امهيف هاهلا نوكسو اهرسكو میلا حتفب ( هلهأ ةنبم ىف) هلق . هئاغل] مدع
 نب دم نع تاقفنلا فو « رص نب صفح نع بدآلا ىف هجرخأ هلال فدصملا خيش سايا بأ نب مدآ ريسفت نم
 ىسلايطلا دواد وبأ هاورو « ىدبم نبا قيرط نم ليعامسالاو ردنغو ناطقلا ىح نع دحأ هجرخأو 2, ةرعرع
 محملا بحاص اهرسف نكل « لاق امل قفاوم اذهو « ةمدخلا حتفلاب ةزبمل حاحصلا ینو . اهئودب ةبعش نع مهلك
 ىهو « هلهأ تيب ةنهم فد هدحو لمتسملا ةياور ىف عقوو . لمعلاو ةمدخلاب قذحلا ةئهملا : لاقف كلذ نم صخاب
 قيرط نم ىذمرت# لئامشلا ىف ارسفم عقو دقو . كلذ نم معأ وه ام وأ هسفن لهالاب دارملاو « اهذوذش عم ةبجوم
 نايح نباو دمحالو « هسفن مدخيو « هتاش بلحمو « هبوث لفي : رشبلا نم ارشب الإ ناكام » ظفلب ةشئاع نع ةرمج
 الو د ليلك الا ىف احلا داز «هولد عقريو د نابح نبا دازو « هلعل فصخيو « هبوث طيخي ه اهنع ةورع ةيأور نم
 وهو « ناذآلا عم اذاف د ةرعرع نبا ةياور ىف ( ةالصلا ترضح اذاف) هلق . « ًامداخ الو ةأرمأ هديب برض هتيأر

 رظننا نم باب » ىف مدقتملا اهثيدح نم هذآ هنأكو < صخأ ىهو « ةالصلا تميقأف  ةمجرتلا ف عقوو . صخأ
 نأو « ةالصلا ىف ريمشتلا هركي ال هنأ ىلع بابلا ثيدحم لدتساو . < ةماتالل نذؤملا هبت أو ىتح د هيف ناف « ةماقإلا

 نمو لاطب نبا هركذ اذك « ةئبملا ةئيه هسفن نع حازأ هنأ ركذت ل امن وكل , هيزنلل بايثلاو رعشلا فك نع ىبنلا
 هيفو . هعوقو مدع ةالصلا ةئيهتلا ركذ كرت نم مزلي ال مث « ناتئيه هل ناك هنأ توبث ىلإ جاتحي هنال رظن هيفو « هعبت
 . هلهأ ىف لجرلا نوكي فيك» بدآلا ىف فلؤملا هيلع مجرتو « هلهأ لجرلا ةمدخو ربكتلا كرتو عضاوتلا ىف بيغرللا

 هس إب وبلا ةالص مهتم نأ الإ ديرب ال وهو سانلاب لص نم بساپ - 6

 كلام انءاج » لاق ةبالق ىبأ نع بوب انثدح لاق یهو انن دح لاق ليعامسإ نب ىسوم اشو ۷
 تلقف . ىلصب هلق “ینا تير فيك لصأ « ةالصلا ديرأ امو كب لصأل ىفإ : لاقف اذه اندجسم ىف ثريروملا 0
 لبق دوجسلا نم ةأر عفر اذإ سلمي خيش ناكو : لاق ءاذه انش لث : لاق ؟ لص ناكف يك: ةبالق ىبأل
 « ىلوألا ةمك "لا ىف ضني نأ

 [ ۸۲٤ 2 ۸۱۸ 2 ۸۰۲ : ىف هفارطأ ۷۷ ثيدحلا ]

 انئدح ) هلق . هنيبنس امل مكحلاب ابف مرحي مل هنأكو « ةمجرتلل قباطم ثيدحلاو ( حلا سانلاب ىلص نم باب ) هلق
 ةدارإلا هذه ىن لكشتسا ( ةالصلا ديرأ امو مكب ىلصآل ىنا ) هلق . نويرصب هلك دانسالاو « دلاخ نبا وه ( بيهو
 ببسلا نايب دارأ امنو ةبرقلا ىنن دري مل هنأب بيجأو « حصي ال اهلثمو ةبرق ريغ ةالص دوجو نم اهيلع مزاي ال
 ةئيعم ةالص روضح لعفلا اذه ىلع ىل ثعابلا سيل لاق هنأكو « ةعامج ةنيعم ةالص تقو ريغ ىف ةالصلا ىلع هل ثعابلا
 نم دحأ هنال ذئنيح هيلع نيعت ناك هنأكو « ميلمالا دصق هيلع ىل ثعابلا امتإو ٠ كلذ ريغ وأ ةداعإ وأ ءادأ نم

 ىلع ليلد هيفف < لوقلا نم حضوأ لعفلاب ملعتلا نأ ىأدو ؛ أيس اک < ىلصأ ىنرمتيأر اک اواص د هلوقب بطوخ
 « ضرالا ىلع دمتعي فيك باب » ىف داز ( ىلصأ ) هلق . ةدابعلا ىف كيرشتلا باب نم سيل هنأو كلذ لثم زاوج

 كيبللا باب د ىف ىتأيس اک ةبلس نب ور وه ( انخيش لثم ) هلق . « مكيدأ نأ ديرأ ىنكلو د بيهو نع لمم نع



٠ 
 ۱٤

 ناذآلا باتك

 ىلاعت هللا ءاش نإ كانه هدئاوف ركذنو , متأ كانه هقايسو « نيتدجسلا نيب

 ثري وحلا نب كلام ثيدح نم ملسم دذع ره سيلو « ثيدحلا اذه ةدمعلا بحاص جرخأ : ( هيبفت )

 ةمامإلاب لأ لضقلاو و ملا لأ بيسإب - 45

YAب یاسا انو -  sSر دئاز 7 
 رع لاق ب وسم 

 . تداعف . 101 سافا لي نأ متي ل کماق مق اذإ « يقر“ ار نإ د ةشئاع

 زقاوح ىف سانلاب علا لورا أ قو عازم کتنا« سانلاب لصيف ر كب ابأ یر : لاقف

 « رب 'ىبلا

A ٩۷۸ ثيدحلا [ 

 نيمو م مآ ةشئاع نع يبا نع ةر وزب عاشه نع ثللم ان يخأ لاق فسوي "نب ا دبع شر س ۹

 حاق : ةدئاع تلاق . سانلاب لص ركب ابأ اورم : رم ىف نا ی وفا لوسر نإ » تاق هنأ اهنع هللا ضر

 ةف اقف : ةشئاع تلاقف . سال *لصيلف رع رف « واكسبملا نم سالا ممسي' مل كيلَقَم ىف م مق اذإ ركب ابأ نإ

 لاق « صن تاعفق . سانل 1 ربع رذ ءاكبلا نم َسسانل | ممسُي مل كماقم ىف ماق اذإ رك اب نإ ل ىلوق

 : ةعئامل ةصفح تلاقف . سانلاب لصيف رك أ او فموي بخاوس وتم أل كتا « ن7: إب وفا ةلوسر

 « ريغ كرم سأل ےک ان

ب سا ىنربخأ لاق ئره زا نع بيع انريخأ لاق نالا وبأ شو - هه.
 نکو  ئراصنألا كالام ن

 موب ناکاذإ یتح « هيف نوت ىذلا بلك ينا _ محو ىف مل یلصب ناكر کب ابأ نأ - ہو همدخو إب "بلا ي

 «فحصم ةقرو هجو ناک * مق وهواانيلإ ر ا قرجحلا رت هب 'ىنلا فشكف« ا ف و مز نقلا

 نظو ؛ "فصلا لومي هيب ىلع ركب وبأ صف 0 “ىلا ةي ورب حرفلا نم نتف نأ انئمهف ٠ كح سم

 فوقف تقلا وخر ءأو ءكستالص اوا نأ هب "ىنا انيلإ راشأف « ةالصلا ىلإ جراخ هَ “وتلا نأ

 6 هموي نم
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 ینا عرب » مه ناك سنأ نع زيزعلا دبع اند لاف ثراولا دبع انةدح لاق رمعم وبأ اشو ا

 "ياا هجو حصو الف همر باجمل اب ل نا ین لاق مدقتب ركب وبأ بعذف «ةالصلا تمبقأف « الث هلع



 اكو 1۸۲ - 1۸۱ ثيدحلا

 ركب لأ ىلإ هديب ت بلا أمرأف . انا حض نيح ب ىنلا هجو نم انلإ بأ ناک ارظبمان 'رظن ام هاب

 E هع رف باجحملا يل ىلا ىخرأو ؛ مدقق نأ

 نب ةزمح نع باهش نبا نع سنوي ىنثدح لاق بهو نبا انثادح لاق َنايلس "نب ی اشر = ۲
 لصيف ركب نأ ورك لاق سلا لا اا رش هللا لوسرب تدتشا امل » لاق هيبأ نع ربحا هنأ هللا دبع

 ةورت الف دراما لعق هور لو لا لغ أرق اذإ قيقَر ”لجر ركب ابأ نإ : ٌةشئاع تلاق « ساناپ

 . ئره اا نع ئولكسلا ىب نب قاحسإو ىرهألا ىخأ باو ئدیب لا هبات . « ٌفسوي ”بحاوَص نكست «ٌلصيف
 اوم ىنلا نع ةزمح نع ىرهّزلا نع ”رمعمو "ليقع لاقو

 نم قحأ لضفألاو لعألا نأ ءاضتقمو « كلذكسيل نم ىأ ( ةمامالاب قحأ لضفلاو لعلا لهأ باب ) هلق

 هلق ٠ نيباب دعب ةمآلا بيترت ىلع مالكلا ىتأيسو « صاخلا دعب ماعلا نم ملعلا دعب لضفلا رك ذو « لضافلاو ملاعلا

 « ىسوم ىنأ نبا وه ةدرب وبأو ‹ نويفوك مهلك هنع ىوارلا ىوس دانسالاو « ینمجلا ىلع نبا وه ( نيسح انئدح )

 ءانأف ) هلق . ءاكسباا نم ىأ ( عطتسي مل) هلق . بلقلا قيقد ىأ ( قيقد ) هلق . هوخأ انه هنأ معز نم موو

 نب ىسوم هب حرض اذكو «تام نأ ىلإ ىأ ( ب هللا لوسر ةايح ىف ساناپ لصف ) هل . لالب وه (لوسرلا
 أطوملا خسن رثكأ ىف وهو « الوصوم كلام نع ةعامج هار اذك ( ةشئاع نع هيبأ نع ز هلق . ىزاغملا ىفةبقع

 ىييمشكلا ةياور ىف ( سانلاب لصيلف ) هلق . نوكسلا ىلع تينب رجز ةملك ىف ( هم ) هلق . ةشئاع هيف سيل السرم

 ثيدح نأ رهاظلاو « ةعاجلا دهشي نأ ضي رملا دح باب , ىف نيثيدحلا نيذه دئاوق ىلع مالكلا مدقت دقو « سالا د

 ىرهزلا قيرط نم سنأ ثيدحو « لالب وأ ةمشئاع نع هاقلت نوكي نأ لمتحيو « ةباحصلا ليسارم نم ىسوم ىنأ
 : ميهارب] نب ليعامسإ ال < ورم نب هللا دبع وه ( رمعم وبأ انئادح ( هلو 1 یزاغملا رخآ نم ةافولا ىف ىتأيس

 لصف لل ىنلا جرخ نيح نم اهؤادتب | ناك ( اثالث ) هلو . نويرصب هلك دانسالاو . بيبص نبا وه زيزعلا ديعو

 ام) هلق . ريثك وهو لعف ىرحب لاق ءارجإ نم وه ( باجل اب كي هللا ىن لاقف ) هلو . مدقت اک ادعات مج

 هلوأ ىف هلوقل افلاس سيل « مدقتي نأ ركب ىبأ ىلإ هديب أامواف , هلوقو « انرظن ام ١ ىنممشكلا ةياود ىف ( انيأر

 ' هنأ لصاحلاو « ركب وبأ صكنف » اهيف لاق ثيح ىرهزلا ةياور نم رهظي فذح قايسلا ىف لب « ركب وبأ مدقتق د
 نبا ثيدح ىف عقو : ( ةدئاف ) . هناكم ىلإ عجري نأ ذئنيح هيلا راشأف « رخأتف جرخ عقلي ىنلا نأ نظ مث مدقت |

 « ثيدحلا ۽ ادجاس وأ امك ار أرقأ نأ تين ىتاو الأ , ةلاحلا كلت ىف مهل لاق يقلب هنأ ةصقلا هذه وحن ىف سابع

 نبا مالک ینو « باطخلا نب ربع نبا ىأ ( هللا دبع نب ةزمح نع) لق . هنع دبعم نب هللا دبغ ةياور نم لسم هجرخأ

 « ةشئاع ىأ ةانثلا نوكسو لادلا حتفب (هتدواعف ) هلق . أطخخ وهو ىلسالا ورع نب ةزمح هنأ هوي ام لاطب

 1 ديزب نإ سنوي عبات ىأ ( ىديبزلا هبات ) هلوق . ءاسنلا نم م نمو ىه ىأ نوذلا حتفو لادلا نوک

 هيف دازو اعوفرم الوصوم هع ىصخلا ملاس نب هللا دبع قرط نم نييءاشلا دنسم ىف ىتاربطلا ابلصو هذه هتمي امو

 ىدرواردلا ةياور نم ىدع نبأ ابلصو ىرهزلا ىخأ نبا ةعباتمو . « ةشئاع هتعجارف ه هيف لاقو « رمع رف , اهرق
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 هنع ملاص نب ىح ةياور ىف ىح نب قحسإ ةخسن ىف ىدادغبلا ناذاش نب ركب وبأ املصو ىح نب قححإ ةعباتمو « هنع
 ليقع لاقد) هلق هاني امل دساف وهو « هلع وقوم ىأ « ىرهزلا نع » هلرق نأ مهضعإ نظ : ( هيبذت )

 نأ رمعمو ليقع ةءاور نيب و ىحن نب قو ىرهزلا ىخأ ناو ىديبزلا ةياور نيب قرفلا : ىنامركلا لاق (حلا رمعمو

 ةلواقم ةغيص نيثدحلا حالطصا ىف سيل و « لاق ةغيصإ امف ناينإلا ةلواقملاب هدارمو . ه | ةلوامتم ةيناثلاو ةعباتم ىلوألا

 ؛ هولصو كئل وأو ثيدحلا السرأ امهنأ همبات نمو سنوب ةياور ىلع رمعمو ليقع ةباور فطع هكرت ىف رسلا امو

 رمعم امأو ‹ تايرهزلا ىف لهذلا املصوف ليقع ةياور امأف « ثيدسحلا السرأف هعب!# نمو سنوب افلاغ امهبمأ ىأ
 قازرلا دبع هاورو < هقيرط نم ىلعي وأو دعس نبا هجرخأ كلذك المس هنع كرابملا نب هللا ديع هاورف هيلع فلثخاف

 نوكل هدنه حجر هنأكو ٤ لسم هجرخأ كلذك , هيبأ نع » هلوق لدب «ةشئاع نع » لاق نكل الوصوم رمعم نع

 ثيدح نم ىرهزلا نع اذه ىف ظوف#لا نأل ىراخبلا دنع لوالا حجرو « نكممب اهل ةزمح ءاقل و ةصقلا ةبحاص ةشئاع

 الصتم رمعم نع قازرلا دبع ةياور ىف نأ هديؤب امو « اهنع ةبتع نب هللا دبع نب هلا ديبع نع كلذل هتياور ةشثئاع
 « ركب ىبأب سانلا مءاشتي نأ تيشخ ىتأ الإ هتدواعم ىلع ىنلمح امو . هتدواع دقو » تلاق ةشئاع نأ روكذملا ثيدحلاب

 ىور دقو «ةزمح نع ىرهزلا ةياور نم ال اهنع هللا ديبع نع ىرهزلا ةباور نم ظفع امن ةدايزلا هذهو . ثيدحلا

 ةياور نم هلوأ لم الصفم هيف ىراخبلا خيش ناماس نب ىهي نع نايفس نب نسحلا نع ثيدحلا اذه ليعامسالا

 لعأ هللاو . اهنع هللا ديبع نع ىرهزلا ةءاور نم هرخآو « ىراخبلا هجرخأ ىذلا ردقلاب هيب أ نع ةزمح نع ىرهزلا

 ليل مامإلا باج ىلإ ماق نم صاب - ۷

 تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ورع ن ”ماشه ا لاق ريم نا الح لاق یح نب هايركز اشم — ۳

 هللا ”لوسر دجوف : ةورع لاق . ل ناكسف « هضّرم ىف نيالا لي نأ ركب بأ لكك هلل او

 ا لا راشأف « حتا ركب وبأ ءار امف « َسانلا ماوي ركب وبأ اذإف جر نخ هسفن ىف هلل

 الصب نوصي سانا « يَ هلا لوسر ةالصب یب ركب وبأ ناكسف « هبت ىلإ ركب ىبأ ءاذج اظ للا لوسر
 « رکب ىبأ

 ؛دح باب د ف هيف ام مدقت دقو ‹ كلذ ىضتقا ببس ىأ ( ةلعل مامإلا بنج ىلإ ) ىلص ىأ ( ماق نم باب ) هل
 لوق نم لاسرإلا هرهاظ نإ مث . اقلعم هلعج نم موو ‹ روكذملا دانسالاب وه ( دجوف ةورع لاق ) هلق . « ضيرملا

 ااذكو « هنع هجام نبا هجرخأو « هلبق ام الصتم دانسالا اذهب ريم نبا نع ةبيش ىنأ نبا هاور نکلا « خلا دجوف د

 "نأ لمتعو مدقت اک اهنع ةورع نع هلصو اذكو 2 ماشه نع ةبلس نب دامح نع نابح نب ىحي نع ىعفاشلا هلصو

 ىف لصالاو « اهدحو امنع هذخأ ىذلا لوألا ردقلا نع همطق كلذلف اهريغ نعو ةشئاع نع هذخأ ةورع نوكي

 امو « ةارع اوناكول اذكو « دحاو مومأم الإ نكي ل وأ ناك-ا قاض نإ الإ نيمومأملا ىلع امدقتم نوكي نأ مامالا

 ةليضفلا توفت نكلو ىرحيو زوحب كلذ اده
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 لوألا مامإلا ءاغ سالا موي لخد نم بيسإب - ۸
 3502 و تا ماك 0 8 2

 قالك هىنلا نع ةشئاع هيف . الص تزاج رخاتي مل وأ لوألا رخاتف

 ىدعاسلا دعس ن لبس نع رانيد ب مزاح یا نع كلام نأ لاق فسوب نب هللا دبع اش ا 4

 ركب بأ ىلإ نذؤلا ءا ؛ ةالصلا تنال « مهنيب حلصيل فوع نب هرم ىنب ىلإ بهذ 2 هلا لوسر نا ۶ و .٠ 2 ا 5 2 5 -ٍ . د كو ع 5

 ىتح صاختف « ةالصلا ىف سانلاو ل هللا لوسر ءا رب وبأ لصف . م : لاق ؟ قاف سانال ىلصن أ : لاقف
 ىأرف تفتلا ىيفصتلا ”سانلا رثك أ اللف . هتالص ىف تفتت ال ركب وأ ناكو « سانلا ٌقفصف « فصلا ىف فقو 0 س 2 ء 01 مير 3 8

 هللا دي هدب هنع هلا ىضر ركب وبأ مفرف « كب اک ثكما نأ يلي وللا لوسر هبلإ َراشأف « كو هللا لوسر
 ل للا لوسر دقت « فصلا ىف قوتنا يح ركب وبا ٌرخأتسا م كلذ نم ی هللا لوسر هب هرم ام ىلع : ۱ 3 ِ ع 5 7 1 0 تر

 نأ احق ىلأ نال ناك ام: ركب وبأ لاقف ؟ كت ىمأ ذإ تبنت نأ كنم ام ركب ابأ ای : لاق فرصنا املف « ىلصف وے 4 5 7 عياش ا ء ت
 - ًّظ ا 7 7 7 ١ - 1 / م27 57

 ىف +یش هبار نم ؟ قيفصتلا متاثك أ کتیار ىلام : هَ هللا لوسر لاقف . هلي هللا لوسر ئدي نیب ّلصي
 2 8 م 00 .

 « ءاسنال ٌقيفصتلا ام إو « هيلإ تفل حس اذإ هناف « « حّبسُيلف هتالص
 ] ىف هفارطأ - 1۸4 ثيدحلا : ° > 5 e NTA cEك  IAF ¢ Y4زود |

 ( لوالا رخأتف ) بتارلا ىأ ( لوالا مامالا ءا سانلا مؤيل ) الشم بارحلا ىلإ ىأ ( لخد نم باب ) هلق
 انه اهريغ اهنوكةنيرقو « ةنيرقب الإ ىلوالا نيع تناك تديعأ اذإ ةفرعملاو « رابتءاب لوأ امهنم لكسف لخادلا ىأ
 ثيح هلبق ىذلا بابلا ىف امنع ةورع ةياور ىلإ رخأت اذإ ام وهو لوالا قلاب ريشي ) ةشئاع هيف ( هلو . ةرهاظ

 دقو « رخأتي نأ دارأف » لاق ثيح اهنع هللا دبع ةءاور ىلإ رخأتسي مل اذإ ام وهو ىتاثلاب و « رخأتةسا هآر اهلف و لاق
 نع ) هلق . بابلا ثيدح ىف امقو دق نيمالا الكو « ريرقتلا نم دافتسم زاوجلاو « ضيرملا لح باب ر ىف تمدقت

 نب ورمع ىنب ىلإ بهذ ) ےل . « المس تعم ٠ مزاح ىبأ نع نايفس قيرط نم ىتاسنلا ةياور ىف ( دعس نب لهس
 فوع نب ورم ولپو ؛ جررخلاو سوألا امهو رامن الا تليبق دحأ سراألاو « سوالا نب كلام نا ىأ ( فوع
 نب ورمع نب فوع نب كلام نب ديز نب ةيمأ ونب مهنم « ءابقب مهلزانم تناك ءايحأ ةدع هيف سوألا نم ريبك نطب
 ةروكذملا نايفس ةياور ىف ام مهلا مقلي هباهذ ىف ببسلاو « فوع نب ورمع نب ةبلعل ونب و ديز نب ةعيبط ونب و فوع
 ءابق لهأ نا » مزاح ىنأ نع رفعج نب دمحم قيرط نم حلصلا ىف فلؤلل و « مالك راصأ الا نم نييح نيب حقو » لاق

 ىبأ ةياور نم هيف هلو « مهيب حلصن انب اوبهذا : لاقف كلذب مق هللا لوسر ربخاف « ةراجحلاب اومارت ىتح اولتتقا

 بأ مزاح ىبأ نع دمع نب ىسوم قيرط نم مهنم ىناربطلا ىبسو « هبامصأ نم سانأ ىف جرغ ه مزاح ىبأ نع ناسغ
 نأ دعب ناك هبجوت نأ مزاح ىبأ نع ديز نب دامح قيرط نم ماكحاألا ىف فاؤللو 03 ءاضيب نب ليهسو بعك نبا

 روظلا ةالصل لالب نذأ دقو كلذب ءاج ربخلا نأ مزاح بأ نع ىلع نب رع قيرط نم ىناربطللو « ربظلا لص
 مأو ماقأو نذأ رصعلا ةالص ترضح ايلف د هظفلو ماكحالا ىف هب حرصو « رصعلا ةالص ىأ ( ةالصلا تناغل) هلق
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 لعافلا نيبف ةروكذملا دامح ةياور نم نابح نباو دواد وبأو دمحأ هجرخأ دقو « كلذ لعاف مسي ملو « مدقتف ركب ابأ

 الف <« سانلاب لصيلف ركب ابأ رف كنآملو رصءلا ترضح نإ لالبل لاقف» هظفلو « رل ىنلا ىمأب ناك كلذ نأو

 « مزاح ىلأ نع دمج نب ىسوم ةياور نم ىتاربطلل هوو « مدقتف ركب ابأ ىمأ مث ماقأ مث لالب نذأ رصعلا ترضح

 همهغتسا هنأ ىلع لمح هلال ركذ ام فلاخ الف « سانلل ىلصتأ , ركب ىبال هلوق امأو . لالب نذؤملا نأ اذهب فرعو

 كرقت الف ةققحتم ةليضف امال ةردابملا ركب ىبأ دنع حجرو ؟ هلل ىنلا ىتأبل اليلق رظنني وأ تقولا لوأ ردابي له

 مزاح ىبأ نب زيزعلا دع ةياور ىف داز ( معن لاق ) هلق . عفرلا زوج و بصنلاب ( مقأف) هلق . ةمهوتم ةايضفل

 ةدايز هدنع نوكي نأ لاهتحال هل كلذ ضوف امنو « فلؤملا دنع « ىديالا عفر باب د یف وهو « تش نا » هيبأ نع

 وبأ مدقتو » روكذا لا زيزعلا دبع ظفل و « ةالصلا ف لخد ىأ ( ركب وبأ ىلصف ) هلق . كلذ ىف هيوم ىنلا نم لع

 نع باجي اذ و « نارطلا دنع یهو ءةالصلا ركب وبأ حتفتساف مزاح بأ نع ىدوعسملا ةياور ىفو « ريكف ركب

 هفلخ ىلص نيح عقلي هتوم ضرم ىف رمتسا ثيحو امامإ رمتسي نأ انه ركب وبأ عنها ثيح نيماقملا نيب قرفلا
 رارمت مالا نسح ةالصلا مظعم ىضم نأ امل هنأكف « ىزاغملا ىف ةبقع نب ىسوم هب حرص اك حبصلا نم ةيناثلا ةعكرلا

 نمةين الا ةعكرلا هفاخ أَي ىنلا ىلص ثيح فوع نب نمحرلا دبعل عقو اذكو . رمتسي مل ريسيلا الإ اهم ضعي ل نأ الو

 ( صاختف ) هلق . ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم ملسم دنع نمحرلا دبع ةصقو « ىنءملأ اذه امامإ هتالص ىف رمتسا هناف حبصلا

 فوفصلا قرفن » سلو « لوألا فصلا ىف ماق ىتح اقش اهقشي فوفصل! ىف ىثمي مب ىنلا ءاج » زيزعلا دبع ةياود ىف

 : لهس لاق . حيفصتلا ىف سانلا ذخأف » زيزعلا دبع ةياور ىف ( سانلا قفصف ) هلق . « مدقتملا فصلا دنع ماق ىح

 فاسو كلذ فلاخع ام ىلإ تفتلي الف هدنع امهفدارت ىلع لدي اذهو . ىهتنا « قيفصتلا وه ؟ حيفصتلا ام نوردتأ

 هنأ حص دقو ‹ كلذ نع ىبنلاب هملعل كلذ ناكل يق ( تفل ال ركب وبأ ناكو ) هلو . درفم باب ىف هيف ثحبلا

 ةياور ىف « قيفصتلا سانلا شك أ املف » ةالصلا ةفص ىف درفم باب ىف ىتأيس اک دبعلا ةالص نم ناطيشلا هسلتخي سالتخا

 زيزعلا دبع ةياور ىف ( كناكم ثكما نأ هيلا راشاف ) هلو . « تفنلا هنع كس, ال حيفصتلا ىأر املف » ديز نب داح

 هيدي ركب وبأ عفرف ) هلق . « ىبأف مدقتيل هردص ىف عفدف » ىلع نب رمع ةياور ىفو « ىلصي نأ هرمأي هيلا راشاف د

 هلل اركش ءامسلا ىلإ هسأر ركب وبأ عفرف » نابفس نع ىديملا ةياور ىف نك.) « دجلاب ظفلت هنأ هرهاظ ( هللا دمف

 حلم ام ىديملا ها ور ىف سيلو 5 ملكتي ملو هديب دجلاو ركشلاب راشأ هنأ ىزوجلا نبا ىعدأو « ىرقبقلا عجرو

 تصفر مل ركب ابأ اي د مزاح ىنأ نع نوشجاملا زيزعلا دبع ةباور نم دمحأ دنع ام كلذ ىوقيو « ظفات نوكي نأ

 ىدومسملا داز « كنم تيأر ام ىلغ هللا تدمح ىنال ىدي تعفر : لاق ؟ كيلا ترشأ نيح تبثت نأ كعنم امو كيدي

 ةياود ىف ( غلب هللا لوسر ىدي نيب ىلصي نأ ) هلق . ديز نب دامح ةياور ىف هوحنو « هب ىنلا مدقت ىحنت املف »

 هت كل مهياع لصح اإ راكنالا نأ هرهاظ ( قيفصتلا مك ) هلق ٠ « ب ىنلا مؤي نأ ١ نوشجاملاو نيداجلا

 نحرلا دبع نإ بوقعي ةءاور ىف ( حبسيلف ) هلق . هباصأ ىأ ( هان نم ) هلق . هيف ثحبلا ىتأيسو « هقلطملال

 ءانبلا ىلع ةانثملا مضي ( هيلا تفتلا ) هلق . ةالصلا ىف ةراشإلا باب ىف قأيس و « هللا ناحيس لقيلف » مزاح ىبأ نع

 امتاو) هلو 57 تفناا الإ هللا ناحبس لوقر نيح دحأ هعمسي ال هئاف 3 ةروكذملا بوقعي ةياود ىفو « لوبجلل

 . ىود دقو « لاجرلل حيبستلاو , ىديحلا داز « ءاسنلل حيفصتلا امو » زيزعلا دبع ةياور ىف ( ءاسنلل قيفصتلا



 ۹۹ ٩۸4 ثيدحلا

 عقوو « ءاسفلل قيفصالا باب » ىف ىفأيس اک مزاح ىبأ نع ىروثلا ةياور نم الع ارصتقم ةريخالا ةلما هذه فنصملا

 كدحلا اذه ىو . < ءاسذلا حفصيل و لاجرلا حبسيلف ىمأ كبان اذإ » هظفلو سالا ةغيصب ديز نب دامح ةياور ىف

 دقت و ‹ كلذل هتيعر ضعب ىلإ هسفنب مامالا هجوتو « ةعيطقلا ةدام محو ةليبقلا ةبلك عمجو سانلا نيب حالصالا لضف

 ىلع كلذ حجر اذإ موصخلا ضعب ىوعد عامسل ك احلا هجوت هنم طبدتساو . هسفنب ةمامإلا ةحلصم ىلع كلذ لثم

 « هريغ فلختسي باغ اذإ بتارلا مامالا نأو « رخألا دعب امهدحأ نيماماب ةدحاولا ةالصلا زاوج هيفو . ممراضحتسا

 عطقي نأ ريغ نم امومأم بئانلا ريصيو وه موي وأ هب متأي نأ نيب ريختي ةالصلا ىف هبئان لخد نأ دعب رضح اذإ هنأو
 لع ىنلا صئاصخ نم كلذ نأ ربلا دبع نبأ ىعداو . نيمومأملا نم دحأ ةالص كلذ نم ءىش لطبيب الو « ةالصلا

 ةيعفاشلا دنع روهشملا حيحصلاف « تباث فالخلا ناب ضقونو <« 2ع هريغل كلذ زاوج مدع ىلع عامجالا ىعداو

 « ةحص# ةالصلا نأ لوألا ميو فلختسملا جرخيف عجرب مث فاختسيف ثدحب مامإلا ىف مساقلا نبا نعو « زاوجلا

 نم نأو « امومأم امضعب ىفو امامإ هتالص ضعب ىف نوكي دق ءرملا نأو < مامإلا لبق مومأملا مارحإ زاوج هيفو
 « ةصقلا هذه نم ىرطلا طبقا اذك « هتالصل عطق ريغ نم ةعامجا عم لوخدلا هل زاج ةالصلا تميقأ مث ادرفنم مرحأ

 لدتساو . ةباحصلا عيمج ىلع ركب ىبأ لضف هيفو « انركذ اك مومأملا دعب مامإلا مارحإ زاوج مزال نم ذوخأم وهو

 « هريغ نود هوراتخا مهنوكل مہلضفآ ةباحصلا دنع ناك ركب ايأ نأ ىلع ىنايورلاك ءاهقفلا نمو حارشلا نم عمج هب

 نأو « مامإلا نم راكذالاو ةنتفلا تنمأ اذإ كلذ لعو : اولاق , مهمام] باغ اذإ مهسفنأل سانلا دقت زاوج ىلعو

 لضافلا ىلع مدقتلا ضرعي هريغو نذؤملا نأو « هب مهموقأو سالا كلذل موحلصأ نوكي مامإلا نع ةباين مدقتي ىذلا
 « داهتجالاب كلذ اولعف ةباحصلا نأ ىلع ىنبم كلذ لكو . ه ١ ةعاحلا اضرب كلذ نأ لمي نأ دعب هقفاوي لضافلا نأو
 مق ال هنأو ‹ نذؤملا ةفيظو نم مامإلا ءاعدتساو ةماقإلا نأ هبفو « ہی ینا صعأب كلذ اولعف امت مهنأ انمدق دقو

 زاوج هيفو « لضفألا مامإلا راظتنا ىلع مدقم تقولا لوأ ىف  رصعلا امس ال  ةالصلا لعف نأو « مامإلا نذاب الإ

 « درفم باب ىف ىتأيسو « هنم ردص امب هريغ مالعا حبسملا دارم ناك ولو هللا ركذ نم هنال ةالصلا ىف دحلاو حيبسقلا

 ناك ولو ةمعن هل تددحب نمل هللا دمح بابحتسا هفو « كلذك ىتآيسو ءانثلاو ءاعدلا دنع ةالصلا ىف نيديلا عفر هيفو

 ماقم موقت اهنأو ٠ ةرابعلاب هتبطاخع نم ىلوأ ةرادشالاب لصملا ةبطاخع نأو ةجاحلل تافتلالا زاوج هيفو ؛ ةالصلا ف

 ىلإ لوصولا دصقل نيلصملا نيب ىثملاو فوفصلا قش زاوج هيفو . هتراشإ ةفل اخع ىلع ركب ابأ علي ىنلا ةبتاعمل قطنلا

 نم وأ هفالختا ىلإ مامالا جاتحي نأ ددصب ناك نم وأ مامإلاكهب كلذ قيلي نم ىلع روصقم هنكل لوالا فصلا

 : بلهملا لاق . ىذآلا نم ادودعم كلذ نوكي الو اهدس هيلي نم كرت عم هيلي ام وأ لوالا فصلا ىف ةجرف دس دارأ

 مدقتي نأ هل نال , اهريغ الو ةالصلا رمأىف هريغك سيل ب ىنلا نل« ىطختلا نع ىهنلا نيب و اذه نيب ضراعت ال

 وه راشأ دقو ٠ صئاصخلا نم سيل اذه نأب بقعتو . كلذ ريرقت ىف لاطأو <« ماكحألا نم هيلع لزني ام ببسب
 فوفصلا قش نكس يل و « ىطختلا نم لص« ىنذلا ءاذجلاو ىذألا نم ءىش كلذ ىف سيل : لاقف كلذ ىف دمّسمملا ىلإ

 ركشلاو دملا هيفو « درفم باب ىف ىقأيسو ةالصلا ىف قيفصتلا ةيهارك هيفو : مهباتر ىطخت نم هيف امل سولج ساثلاو
 موزللا ةبج ريغ ىلع مالا كلذ نأ مهف اذإ كرتلاو لوبقلا نيب ريختي ةماركب مركأ نم نأو نيدلا ىف ةهاجولا ىلع
 هدارم نأ كلذ نم مهف هنأكف هيلا ىهتنا نأ ىلإ فوفصلا قش زل هتوك ىه كلذ ركب ىبال تنبب ىلا ةئيرقلا نأكو

 ىرابلا حف « 5 ج۲۲ - م
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 قيرط وه كلسف « هردقب هبونتلاو هل ماركإلا باب نم ةمامإلا ف رارمتسالاب هايإ هرمأ نأو « سانلا موي نأ
 لجأل هنأكو « ابماكحأ نم كح رييغتل ةالصلا لاح ىف ىحولا لوزن لاهتحا هدنع كلذ حجرو « عضاوتلاو بدألا
 ةفلاخغ ببس نع سيئرلا لاؤس هفو « لضافلل لوضفملا ةمامإ زاوج هيفو . هيلع درب هرأذتعا رب بقعتي مل اذه
 عضاوتلاب رعشي اع هسفنل لجرلا ركذ داهتعاو « ةينكلاب هتبطاخمب ريبكلا مارك ] هيفو « كلذ نع رجزلا لبق ه رمأ
 هنع لدعف « ىل ناك ام : ركب وبأ لوقي نأ مالكلا دح ناك ذا . روضحلا ناكم ةبيغلا باطخ ركب ىبأ لامعتسا ةهج نم
 ىبأر خأتل ةالصلا ىف ليلفلا لمعلا زاوج هيفو ؛ لوآلا نم عضاوتلا ىلع لدأ هنآل , ةفاحق ىبأ نبال ناك ام : هلوق ىلإ
 فرحني,الو ةلبقلا ربدتسي الو ىرقمقلا حجر, كلذ لثم ىلإ جاتحا نم نأو « هيلي ىذلا فصلا ىلإ هماقم نع ركب
 معأ هللاو ىلوآألا باب نم ةوالتلا تزاج زاج اذإ حيبستلا نأل < مامإلا ىلع حتفلا زاوج هنم ريلا دبع نبا طبنتساو . اهنع

 موك أ مهم وف ةءارقلا ىف اوّوتسا اذإ بيمسإب - ۹
 ثري ولأ نب كلام نع الق ىلأ نع بويا نع ديز نب واح ادن دح بر "نب نايل شم = ٥

 ول : لاقف ابحر وش ىبنلا ناكو « دليل نيرشع نم ًاوح دنع انديلف ةَببَش نحو لكم ”ىنلا لع انمدق » لاق
 ٍترَهَح اذإو ءاذك نيح ىف اذك ةالصو «اذكن يح ىف اذك ةالص اوُلصْيلَف هورُم « مومتملمف ؟دالب ىلإ محجر

 «ک رک 1 ست ٌزيثو «« دحأ كل ن دؤیلف ةالصلا
 ثيدح قرط ضعب ىف ةدايز نم هنيب أس ام عم .ةجرتلا هذه ( ممربك أ مهمؤيلف ةءارقلا ىف اووتسا اذإ باب ) هلق

 ‹ هلا باكل مؤرقأ موقلا موي » اءوفرم ىراصنالا دوعسم ىبأ ةباور نم لم هجرخأ ثردح نم ةعزتنم بابلا
 . ثيدحلا < انس مرک أ مهمؤيلف ءاوس ةرجملا ىف اوناك ناف « ةرجم مممدقأ مهمؤيلف ©) ءاوس مهتءارق تناك ناف
 ی متاح ىبأ نبا لقن دقو « ىراخبلا طرش ,زم اعيمج اسيل و « هنع جعمض نب سوأ نع ءاجر نب ليعامسا ىلع هرادمو

 , ىراخبلا دنع هب جاجتحالل حلصي ةلمجا ىف وه نكلو ٠ ثيدحلا اذه ةع ىف فقوتي ناك ةيعش نأ هيب أ نع للعلا
 فثيدج وهو هانعم ىدؤي ام بابلا ىف دروأو « ةمجرتلا ىف انه هلمعتساو « ىتأيس اک مزجلا ةغيصب افرط هنم قلع دقو
 هلصاح ام هريغو نينملا نب نيزلا باجأو « ةءارقلا ىف نيبطاخلا ءاوتساب حيرصتلا هيف سيل نك ثريوحلا نب كلام
 نم اوبلعي ناب مهلا باطخلا هجوت مث  مهفلا نح ابلاغ بابشلا ىف ام عم اهب مهضرغو مهتمانإو مجرجم ىواسن نأ
 عقو دقو : تلق . نيدلا ىف هقفتلاو ةءارقلا ىف مهئاوتسا ىلع لاد - ضعب نود مهضعب صيصخت ريغ نم مقءارو
 انكو , لاق ثيدحلا اذه ىف ةبالق ىلأ نع ءاذحلا دلاخ نع دمع نب ةماسم قيرط نم دواد وبأ هاور ايف كلذب حيرصنلا
 نع ةيلع نب ليعامسإ قيرط نم اور ةع زخ نبا ناف ءاجاردإ ةيأورلا هذه ىف نظأو . ىهتنا معلا ىف نيبراقتم ذوب
 نع ثايغ نإ صفح قيرط نم لسم هجرخأو « نيبراقتم اناك امهنإ : لاق ؟ ةءارقلا نياف ةبالق ىبآل تلق م لاق دلاخ
 رابخإ وه كلذ ىف ةبالق ىبأ دنتسم نوكي نأ لمتحيو « ةءارقلا ىف نيبراقتم اناكو ءاذحلا لاق » هيف لاقو ءاذحلا دلاخ

 ةينآلا ةسفصلا ىف ةيناثلا ةياورلا رظنا ٠ روكمذلا دوعسم ىبأ ثيدح قياور ىدحإ وه ظفلا اذه )١(



 ۱۱ ۸٥ كيدخلا

 . لعأ هللاو © دانسالا نع جاردالا ىغينيق ٠ هب هل ةبالق ىنأ رابخإ وه ءاذملا دنتسم نأ اک ‹ ثريوحلا نب كلام
 ى هلوقو « ظيلخاا ءانعم ميج اهدعب ةلمبملا نيجلا حتفو ملا نوكسو ةمجعملا داضلا حتفب سوأ دلاو جممض : ( هيبنت )
 ىوونلا لاق ءابقفلا فاتخا كلذ بسحبو « هرهاظ ىلع وه ليقو هقفألا هب دارملا لبق « مرق د دوعسم نأ ثب لح

 ريغ هقفلا نم هيلا جاتحي ىذلاو « طوبضم ةءارقلا نم هيلا جاتح ىذلا ناف « أرقالا ىلع مدقم هقفألا : انباحصأ لاق

 ركب ابأ لَم ىلا مدق اذهل « هقفلا لماك الإ هيف ةالصلا ةاعارم ىلع ردقي ال رمأ ةالصلا ف ضرعي دقف ‹« طوبضم

 نع !وباجأو : لاق . “يأ كورفأ ثيدح ىنع هنأ « هنم أرقأ هريغ نأ ىلع صن 2 هنأ عم نيقابلا ىلع ةالصلا ىف

 أرفأ هنأ ىلع رل ىلا صن نم نأ هنم مزلي باوجلا اذهو : تلق . هقفالا وه ناكةباحصلا نم أرقآلا ناب ثيدحلا
 : كلذ دعب ىووناا لاق مث ٠ هقفالا هناأل ناك ركب ىبأ ميدقت ناب جاجتحالا دسفيف ركب ىنأ نم هقفأ ناك ركب بأ نم

 ىف مهمدقأف ءاوس ةئسلا ىف اوناكناف « ةنسلاب مهللعأف ءاوس ةءارقلا ىف اوناك ناف » دوعسم ىبأ ثيدسح ىف هلوق نإ
 هجو نم اضيأ لسم ابجرخأ ةياورلا هذهو . ةرياغللل حضاو وهو . ىبتنا اقلطم أرقالا ميدقت ىلع لدي « ةرجحلا
 لاوحأ نم هتفرعم نيعّتب مب افراع نوكي ثيح ود امإ أرقآلا ميدقت لع نأ نخ الو« ءاجر نب ليعامسا نع رخآ

 نآرقلا ناعم نوفرعي اوناك رصعلا كلذ لهأ نأ هف ببسلاو « اقافتا مدي الف كلذب الهاج ناكاذإ امأف , ةالصلا

 هلو . مثدعب اوءاج نيذلا ءاهقفلا نم ريثك نم نيدلا ىف هقفأ ناك ءىراقلا لب مهنم أرقالاف « ناسللا لهأ مهنوكل

 « نوبراقتم ةببش» بوب أ نع ةيلع نبا قيرط نم بدالا ىف داز « باش عمج نيتدحوملاو ةمجعملا حتفب (ةببش نحنو)
 ةروكذملا ةيلع نبا ةياور ىف ( نيرشع نم اوحن ) هوب . مهمودق لأح ىف ناك كلذ نآل , نسلا ىف مہ راقت دارملاو
 قيرط نم دحاولا ريخ ىف هتياور ىف كلذب حيرصتلا عقوو ءاهمايأب دارملاو « ةليل نيرشع هدنع انقأف م هظفلو هن مرجلا

 انأ نظف « اقيقر ابحر د باهولا دبعو ةيلع نبا ةياور ىف ( متعجر ول لاقف ابحر ) هلق ٠ بوبأ نع باهولا دبع
 نكميو . « موملعو مف اوميقأف ميلهأ ىلا اوعجرا : لاقف هان ريخاف اندعب انكر نمع اذلأسو « انلهأ ىلا انقّشا

 عوجرلاب رمآلاب مأدب ولذإ « متعجر ول » هلوقب سانيإلا قيرط ىلع مهلع كلذ ضرع نوكي نأب امهنيب عما
 ىلع ىباحصلا راصتقاو « « اوعجرا » هلوقب ذئنيح مرمأف معنب هوباجأ اونوكي نأ لمتحيف ريفنت هيف نوكي نأ نكمأل
 « كلذ ىلع ةلادلا ةنيرقلا نم هدنع ماق امل وه ميلعتلا دصق نود مهيلهأ ىلإ قوشلا هناب مبعوجرب رمآلا ببس ركذ

 ربخأ هنكلا « مهقح ىف فرشأ مهموق مهميلعت بدس ناك ناو علي هنم لوقلا يرصتب كلذ فرع نوكي نأ نكسميو
 وهو نيدلا ىف لماكلا ظدحلا مبلهأ ىلإ مهقوش فداص ةقداص مهتين تناكاملو « مهيف سيل امب نيزتي ملو عسقاولاب
 هرهاظ ( کرک أ مكمؤيلو ) هلق . اقح قفاو ظح : ثيدحلا بلط ىلع صرحلا ىف دمحأ مامالا لاق اک ميلمالا ةيلهأ
 یف مدقتلاک ردقلا وأ نسلا نم معأ وه ام ربكلاب هدارم نوكي نأ زوج نم امأو <« هليلقو نسلا ريثكب ربك آلا مدقت

 دارأ هنأ ىلع لاد هناف « ةءارقلا نيأف د ىعباتلل لاق ثيح ربخلا ىوار مهف نم مدقت امل ديعبف نيدلاو ةءارقلاو هقفلا
 لوالا نآل « مؤرقأ موقلا مب » هلوقب ضراعم <« کرک أ كميل و » هلوق نأ معز نم ىوعد اذكو « نسلا ربك
 « لاتحالل ةلباق نبع ةعقاو ثري وحلا نب كلام ةصق ناب هنع لصفنا مث ء هسكع ىناثلا و أرقالا ىلع ريك ألا دقت ىضتقي
 هقفالا وه ذئم وي ناك مهنم ربك الا نوكي نأ لمتحيف : لاق « ميمعتلا ديفت ةدعاق ريرقت هناف رخآلا ثيدحلا فالخم



 ةرجملا لضف اضيأ ثيدحلا فو . ٠ لعأ او وأ ءاتمدق ىذلا عملا, هيلع درب لملا ف مہ راقت ىلع صيصدتلاو . ىهتث

 « ندلا رومأ نم اهريغو ةالصلا لاوحاب TE هكا ل

 نذؤم رفسلا ىف نذؤي لات نم باب م ىف ءدئازف ةيقب ىلع مالكلا مدقتو « هب ةجحلا مانقو دحاولا رخ ةزاجإو

 لاعتقلا ءاش نإ « دحاولا بخ ةزاج] باب » ىف لصأ ىومتيأد اك اولص هلوق لع مالكا قابو « دحاو

 ت ًاموق مامرا رار اذإ تاپ - ٠۰

 یا دوغ أ ل عملا يع نتا لدم اخ أ دا "نب ڈا شو - دهح

 ۾8

 ؟ كتبي نم لصأ نأ *بحت نأ: لاق ء4 تنزف ب يبا ننعم » ل راسنا كلم ب اع تسع لا

 « انلسو لس م« هلع انفو ماق « بأ ىلا ,ناكلا ىلإ 4 رع

 هج رخأ ىذلا ثريوحلا نب كلام ثيدح نأ ىلإ ةمجرتلا هذهب راشأ ليق ( مهمأف اموق مامالا راز اذإ باب ) هلق .

 مامإلا ادع نم ىلع لوم « مهنم لجر مهمؤيلو « مهم وي الف اموق راز نم د اعوف م هنسحو ىذمرتلاو دواد وأ

 . هيلع مدقتي ال كرام ناكمب رشح اذإ ارج یر نمو مظعألا مامالا نأ هدارم : دينملا نب نيزلا لاقو « مظعالا

 عنم ىف كالا قحو مدقتلا ىف مامإلا قح نيقحلا نيب عمجيل هل نذأي نأ كالل ىئبني نكلو « ةعفنملا وأ رادلا كلام

 ىف لجرلا موي الو » مدسقتملا دوعسم ىلأ ثيدح ىف ام ىلإ راشأ هنأ لمحو . اصخلم ىبتا « هنذإ ريب فرصتلا

 « كلاملا ىلع ناطلس مظعالا مامإلاو « هيلع ناطلس ءىثلا كلام ناف « هنذاب الإ هتمركت ىلع سلجم الو « هناطلس

 « هلع ىذمرتلا هاكح اك دحأ مزج كلذيو « سولجلاو ةمامإلا نيرمالا ىلع هدوع لمتحي « هنذأب الإ » هلوقو

 نب ىلعملاغأ وه سيل و ةرصبلا نكس ىذويس زه ( دسأ نب ذاعم انئدح ) هلق ٠ نيناجلا ةاعارم نذإلاب لصحتق

 مدقت دقو « دانسإلا اذه ىف هخيش وهو كرابملا نب هللا دبعل ابتاك روكذملا ذاعم ناك « اضيأ ىراخبلا خويش دحأ دسأ

 « توببلا ىف ىلا دجاسملا باب » ىف قوتسم نابتع ثيدح ىلع مالكلا

 لاج وهو سانلاب هيف وت ىذلا هضرم ىف هي ؛ ءىنلا لصو . هب ۇي ”مامإلا لج ان صاب - 0 ١

 مامإلا متي م مفر ام ردقب تكسي دومی ماموللا لبق عقر اذإ دوعسم "نبا لاقو 0

 نيرو كرا دج : دوحسلا ىل ر ولقي الو نیتک ر مامإلا عم کرب نميف - ”نسحلا لاقو

 دجسي : ماق ىتح ةدجس ّىمن نميفو . اهدوجسب ىلوألا كرا ىضقي من

 . نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ةشئاع ىلأ نب اوموم نع دنا انثدح لاق سنوي ”نب ادحأ شو - هه

 ج وبلا لقت . ىلب : تاق ؟ هك هلا لوسر ض مم نع ین دخت الأ : تقف ةشئاع لق تاخد » لا بت

 ءونَيل بحذف لست . انلعفف : تلاق . بضمغلاا ىف هام ىل اومّض : لاق . کو رظؤتني م ءال : انلق ؟ مران ّلصأأ : لاقف

 . بضل ىف ءام ىل اومض : لاق . هللا لوسراي کور ظن مم ءال :انلق ؟ سانلا یلص : هب لاقف ّقافأ مث« هيلع ىغأت
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 وسر اب کورت م ال: الق ؟ انا لأ : : لاقف اأ. هيلع ۍغأف وكل بهذ“ مث « لستغاف دحقف تلاق

 ؟”سانلا لصأ: لاقف یتا هيلع غف ءوت < بهذ ل « لستغاف دعقف . e هل

 هاشملا ةالصل ”مالسلا هيلع ئنلا نورظتني دجسملا ف ٌفوكع ”سانلاو هللا لوسر اي "كنوراطتني م٤ ل:

 نأ 3اب للي ا لوسر نإ : لاقف لوسرا اتاق « سانلا لي نأ ركب ىبأ ىلإ لكم وتلا سرا 2

 ىلصف . ذب لح تنأ : ”رمع هل لاقف « ساناب لص ”رمع اب - تبتر الجر ناكو ركب وبأ لاقف . سانلاب سن
 « رهظلا ةالصل - ”رمابملا اهدحأ نبل نب جّرخل « فخ هسفن نم دج هلي ؛ ىنلانإ م. ”مايألا تالت ركب وأ

 ش ىلإ ناسلجأ : لاق « أتي ال نأب كلي * ىلا هيلإ ًاءوأن « رأت يفداك أ راف« سانا قي ركب وأو

 ناد رك بأ السب انوه ليل والسب أ, وهو لير ركب وألم لاق« ركب ىبأ بنج ىلإ ءاسلجأف « هبنج

 نع ةشئاع ىنّتث دح ام كيلع رض ةرءأ الأ : هل تلقف سابع نب هللا دبع ىلع تاخدف : هللا ديبع لاق . « دعات مل

 لجل كلل تا : لاه هنأ ربخ ایش نم كس اف . اهّتيدح هياع تضَرمف . تاه : لاق ؟ هاك ینا ض

 يا

 نينمؤلا 'مأ ةثئاع نع هيبأ نع ًةورع نب ماشه نع للام انّربخأ لاق فسوب نب هللا دبع | - هده

 تا مهلا قانا اليك وك هاو لو سلاج ىلصف « كلاش وهو وت ىف إب هلا وسر لص » تلات اہ

 لاج لص اذإو « اومفراف عقر اذإو « اومكراف مكر اذإف « هب ول مامإلا وج اء: كاف كمل ردع

 « اسواُخ اوُلصف

 [ 1١١ ۱۲۴۹ < ٥٦۰۸ : ىف هفارطأ ۸۸ ثيدحلا ]

 هلا لوسر نا » كلام نب سنأ ع نع باهمش نبا نع كلام انّربخأ لاق < فدسوي ”نب هللا دبع اش ۸۹

 ا ا رو صف «دعات وغو تاوازقلا نم ةالص ىلصف « نعألا همش ش E کر ال

 اوفر تر اذإو ءاوکرا مك اف مكر اذإف ۽ ايق اوصف ٤ا5 یلص اذإف «هب ت 2 مامإلا ليج اعإ : لاق فّرصنا املف

 E ا لماذ اني اً [مئاق لص اذإو . جلا كلو ابر : 5 د ا هللا مهم لاق اذإو

 ¢ ميدقلا هضرم ىف وه « اسواج اوف ًالاج لص اذإ » لوق: ئديجلا لاق : هللا دبع وبأ لاق . « نومجأ

 ٠ عف نم رخآلا رخآلاب خۇي امنإو ؛ دوعقلاب رت ا يق ُهَماَح سانلاو لاج وقل وبلا كلذ دب لص

 ا ینا



 ني
N°ناذآلا باتك-  

 مائتالا نأ اجب دارملاو « بابلا ىف ىنآلا ثيدحلا نم ةمطق ةمجرتلا هذه ( هب متؤيل مامإلا لعج امتإ باب ) هلق

 « هيلع ىعرشلا ليلدلا لد ام الإ ةفلاخلاو ةقباسملاو ةنراقملا قنتتف « ةالصلا لاوحأ ىف همامإل:مومأملا ةعباتم ىضتقي
 امايق هفلخ سانلاو ىأ ٠ سلاج وهو هيف نوت ىذلا هضرم ىف ملي ىنلا:لبصو » هلوقب بابلا فنصملا ردص اذهلو

 لاقو ) هلق . «هب متؤيل مامإلا لعج امن » هلوق مومع ف ضيصختلا لوخد ىلع لدف « ىتأبس اک سواج لاب ماب مو
 ءدوجسلاب الو عوك رلاب مک اوردابت ال , هظفل و متآ هقايسو حصص دانساب ةبيش ىبأ نبا هلصو (حلا دوعسم نبا
 نم هذخأ هنأكو . ىبتا « مامإلا هب هقبس ام ردق تكمل مث ء دجسولف دجاس مامإلاو هسأر مدحأ عفر اذإو

 لوق وح رمع نع قازرلا دبع یورو ءاومأف مكتاف امود هلوق نمو « هب متؤيل مامإلا لعج امنإ د هالي هلوق

 هداتسإوب « هايإ هعقر ردقب هسأر عضيلف دوم وأ عوكر ىف مامالا لبق هسأر عفر لجر اأ » هظفلو دوعسم نبا
 نأ ىلوأف مامإلا نع هيف جرخ ىذلا ردقلا ءاضقب هدنع سي روكذملا عفارلا ناك اذإ : رينملا نب نزلا لاق « حيحص

 ةيف ( خا نسحلا لاتو ) هلق . ةمجزتلل رثآلا اذه ةبسانم اذه تربظو « دجسي ىح دجسي الف دوجسلا ةلمج ىف هعبتي

 نسحلا نع سنوي نع ميشه نع روصنم نب ديعس هأورو ريبكلا هباتكىف رذنملا نبا هلصوف لوالا عرفلا امأ : ناعرف

 نيت دج دحب مهتآلص نم اوغرف اذا لاق  دوجسلا ىلع ردقي الف سانلا همحز يف ةعمجا موي عكرب لجرلا ىف » هظفلو

 هعم دوجسلا ىلع ردقي مل نف « ناكرألا لمحتي ال مامإلا نأ هاضتقمو « نيتدجبو ةعكر للصيف موقي مث ىلوالا .هتمكرل.

 لتخا ىتلا هتالص ىف اعب اتم رمتسي مل مامإلا نع درفني نأ هل ناكول مومأملا نأ ةبج نم ةمجرتلل هتبسانمو « ةمكرلا هل حصن مل
 لجر ىف » هظفل و متأ هقايسو ةبيش ىنأ نبا هلصوف ىناثلا عرفلا امأ مامإلا غارف دعبإكرادت ىلإ جاتح ىتح اهناكرأ ضعب

 لبق اهركذ ناف « تادج ثالث دجسي لاق  هتالص نم ةعكر رخآ ناک یح اهركذي ملف هتالص لوأ نم ةدج ىسن

 ةشئاع ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو « ةالصلا فن أتسي ةالصلا ءاضقنا دعب اهركذ ناو « ةدحاو ةد دجسي مالسلا
 اذك « ءام قوعض » هيف هلوقو « لبق همجرتال هتبسانم انركذ دقو <« ةءاجلا دبشي نأ ضيرملا دح باب د ىف لوالا

 خيش سنوي نب دمحأ نع لسم هجرخأ كلذكو « هجوأ وهو <« ىل اوعض » نيقابلاو نونلاب ىمخرسلاو لمتسللل
 ىف قوعض ىأ ضفاخلا عزت ىلع وأ ءاطعإلا ىنعم عضولا نيمضت ىلع لوم قامركلا لاق ؟ لوآلاو « هيف ىراخبلا

 ةكح تركذو « برق عبس نم ناك هب لسقغا ىذلا ءاملا نأو ء ءوضولا باوبأ ىف هلع مالكلا مدقت بضخلاو . ءام

 . دج ضهنيل ىأ ةدم اهدعب نونلا مضب ( ءونيل ) ء بهذ مث » ىنيسشكلا ةباود ىف ( بهدف هلق . كانه كلذ
 نم ضرم هنآل مهيلع زاج : ىوونلا لاق « مونلاب هيبش هنال ءايبنالا ىلع زئاج ءامغإلا نأ هيف ( هيلع ىغأف ) هلق
 رثكالل اذك ( ءاشعلا ةالصل مالسلا هيلع ىنلا نورظنتي ) هل . صقن هنال مهءاع رحب لف نونجلا فالخب ضارمآلا
 ةالصلا رسف هنأك ىوارلا نأ هيجوتو «« ةرخآلا ءاشعلا ةالصل م © ىسخرسلاو لمتسملا ةباور ىفو « ليلعتلا مالب
 نيب جرغ ) هل . ةرخآلا ءاشعلا ىه اهنع لوسملا ةالصلا ىأ « هركذف < سانلا ىلضأ » إب هلوق ىف اهنع لوس لا

 تناك ةروكذملا ةالصلا نأ ىف يرصوه ( ربظلا ةالصل ) هلق . واولاب « جرخو » نيقابللو ىنيمشكلل اذك ( نيلجر
 هللا لوسر ذخأو د سابع نبا نع ليبحرش نب مقرأ ةءاور ىف هلوقب لدتساو « حبصلا اهنأ مهضعب معزو ء بظل

 نأ لاهتحال رظن هب لالدتسالا ف نکل « نسح هدائسإو هجام نبا ظفا اذه « ركب وبأ غلب ثيح نم ةءارقلا متلي

 « قييشكلاو » ينايرلا ةلم طع ىف ( ) ١
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 ىف انايحأ ةبآلا عمس ب وه ناك دقو « ةصاخ اهيلا بتنا ناک ىلا ةبالا ركب ىفأ نم برق امل عمس لَم نوكي
 « برغملا نوكت نأ لمتح لب حبصلا اهنأ ىلع لبلد هيف نكي مل لس ول مث « ةداتق ىبأ ثيدح نم ىتأيس اي ةيرسلا ةالصلا
 ءافرع تالسرملاب برغملا ىف أرقي مب هللا لوسر تعم » تلات ثراجلا تذب لضفلا مأ نع نيحيحصلا ىف تب دقف
 تدجو نكل « ىزاغملا رخآ نم ةافولا باب ىف ىتأيسو « ىراخبلا ظل اذهو « هللا هضبق ىتح اهدعب انل لص ام مث
 ىف سانلاب لصي مل ملي هناب ىعفاشلا حرص دقو « هتبب ىف تناك لضفلا مأ اهتركذ ىتلا ةالصلا هذه نأ ىناسنلا ىف دعب
 امومأم راص مث امام الوأ اذ ركب وبأ ناكو « ادعاق امف یلص ىتلا هذه ىهو ؛ ةدحاو ةرم الإ دجسملا ىف هتوم ضرم

 « متأي وهو » ىمخرسلاو لمتسلل و « رثكالل اذك ( مئاق وهو ىلصي ركب وبأ لم ) هل ٠ ريبكستلا سانلا عمسي

 الي هنأل « ادعاق مهب هتالص نم ىلوأ ىكتشا اذإ بتارلا مامالا فالختسا نأ ىلع ثيدحلا اذه لدتساو « ماهتثالانم

 ماقلابو هلم روذعملا دعاقلا ةمامإ ةت ىلع هب لدتساو « ةدحاو ةرم ريغ ادعاق مهب لصي ملو ركب ابأ فلختسا
 ىنلاب صاع كلذ نأ هْنع لةو « ىواحطلا هاكح امف نسحلا نب دعو هنع روهشملا ىف كلام كلذ ىف فااخو « اضيأ
 نم لع دق : لاق ىمفاشلا هضرتعاو « اسلاج ىدعب دحأ نمؤي الد اعوفرم ىعشلا نع رباج ثيدحب جتحاو هَ
 لاقو « ىنعجلا ارباج ىنعي هلع ةءاورلا نع معلا لهأ بغرب لجر ةياور نمو « لسرم هنآل هيف ةجح ال نأ اذهب جّدحا
 اسلاج هلوق برعب ىأ « سلاجلاب ةالصلا عنم دارملا نوكي نأ لمتحي هنآل ةجح هيف نكي مل حص ول : ةزيزب نبا
 ا. سواجلاب مه مدقتملا فا خسن ىلع لدي روك ذا ثيدحلا نأ مهم اشم ضعب نع ضايع ىحو . الاح ال الوعفم

 ءافلخلا ناب ىوقت هنأ معز هننكل . حصي ال وهو « خيرات ىلإ حص ول جات كلذ نأب بقعتو « امايق ةفلخ اولص'
 ةحصل دهشت كلذ كرت ىلع مهتبظاوم نك < متلي ىنلا دعب تبثي ال خسنلاو : لاق < مهنم دحأ هلعفي مل نيدشارلا
 نأ لامتحال زاوجلا مدع هنم مرلي ال مس ول مث « عوقولا مدع ىلع لدي ال لقنلا مدع نأب بقعتو . روكذملا ثيدحلا
 ماقلا ةالص ىلا ةبسنلاب هحوجرم مئأقلاب دعاقلا ةالص نأ ىلع قافتالل مايقلا ىلع رداقلا فالختساب اوهتك اونوكي
 حصي ال هنال ادعاق مهب ىلص امنا مقل هنأب اضيأ جتحاو « دوق نم ةمامإلا مهكرت بس نايب ىف فاك اذهو  هلثم
 فلخ لي هتالصب بقعتو « هل امفاش دحأ نوكي الو ءاعفش ةمألا نالو كلذ نع هللا ىهنل هيدي نيب مدسقتلا
 ةدبع نأ بجعلاو . هانمدق اك ركب بأ فلخ ىلص هنأ اضيأ حصو . فالخ الب تباث وهو « فوع نب نمرلا دبع
 نوكي نأ هراكناو « ركب ىبأ فلخ امومأم ةالصلا كلت ىف ناك لِي ىنلا نا : ةعيب ر لوق دعاةلا ةماما عمم ىف كلام
 « امومأم ىلص هنأ ريوصت مدع هباحصأ ىعدي فيكف « مالا ىف ىعفاشلا هنع هاكح اي ادعاق هتوم ضرم ىف مأ مب
 نيبت دقو « ةفلتخم اهوجو راصتنالا ىف اوكلس هدر مهنكمي ملو ةحصلا ةباغ ىف ناك امل روك ذملا هتماما ثيدح نأكو
 ءاعفش ةن الا نوكب دارملا نأو < ةمامإلا ريغ ىف هدب نیب مدقتلا عنمب دارملا نأ فوع نب نمحرلا دبع فلخ هتالصإ

 مأ دقو دعاقلا ةمامإ عنم ىلع كلذ لدي مل دحأ همؤي نأ زوجي ال هنأ لس ول مث : ةعافشلا ىلإ جاتح نم قح ىف ىأ
 كذب مهنع دين اسالاو كلام نب سنأو دېق ن سيقو راجو ريضح نب دسأ مهنم ل هدعب ةباحصلا نم ةعامج ادعاق

 ةباحصلا عامجإ هريغو نابح نبا ىعدا لب ٠ مريغو ةبيش ىبأ نباو روصنم نب ديعسو قازرلا دبع امجرخأ ةحيحص
 دنع صلخب علي ىنلا ضم ثيدح نع انب اعصال باوج ال : ىبرعلا نب ركب وبأ لاقو . ىت أس اک دعاقلا ةمامإ ةحصس ىلع
 دحأ لاحلا : لوقي خايشألا ضعب تعم“ ىنأ الإ : لاق . لامتحالاب تبش ال صيصختلاو ؛ ىلوأ ةنسلا عابتاو « كبسلا



١. 
 ۱۸۳

 ناذآلا باتك

 سيل و « اهياع ناک لاح ىأ ىلع هعم ةالصلا ىضتقي هنع ضوملا مدعو هب كريتلاو إم ىنلا لاحو « صيصختلا هوجو

 لوألا نع باوجلاو . هريغ قح ىف روصتيو « هقح ىف روصتي ال مئأةلا نع دعاقلا ةالص صقنف اضيأو . هريغل كلذ

 امأو « ةلفانلا ىف رداقلا قح ىف وه ام] صقنلا نأب ىناثلا نعو « « ىلصأ قوص أد اك اول ب هلوق مومعإ هدر

 مامإلا ىلص اذإ !دعاق موم ألا ةالصب سالا خس ىلع هب لدتساو « ماقلا نع هتالص ىف صقن الف ةضيرفلا ىف روذعملا

 بابلا رخآ ىف فندملا هلقن اذكو « ىعفاشلا هررق اذكه « دعاق وهو هفلخ مايقلا ىلع ةياحصلا رقأ علي هنوكل ًادعات

 اسم نب ديلولا هاكحو « ىعازوألاو فسوي وبأو ةفينح وبأ لوقي كلذب و « ىعفاشلا ذيل وهو ىديملا هخيش نع

 أدتبا اذإ امهادح] : نينلاح ىلع امهلينتب نيثيدحلا نيب عمجو كاذب روكذملا مآلا خسن دحأ ركنأو « كلام نع

 امنأق بتارلا مامإلا أدتبا اذإ امهتيناث < ادومق هفلخ نولصي ذئنيفل هؤرب ىجري ضرمل ادسعاق ةالصلا بتارلا مامإلا

 ضم ىف ىتلا ثيداحألا ىف اک ال مأ ادعاق مبمامإ ةالص ىضتقي ام أرط ءاوس امايق هفلخ اولصي نأ نيمومأملا مزل

 ةالصلا أدتب ا ركب ايأ نآل ةلاحلا كلت ىف سولجلا مهمزاي ال هنأ ىلع لد مايقلا ىلع ممل هرب رقت نان « ب ىنلا توم

 . مهلع ركنأ امايق هفلخ اولص ايلف اسلاج ةالصلا أدتا لي هناف ىلوآلا ةلاحلا فالخ « امايق هعم اولصو امنت مه

 ىف لصألا نال < نيت رم خيسنلا ىوعد مزلتسي ةلاحلا هذه ىف وهو اس ال ‹ خلا مدع لصألا نأ عملا اذه ىوقيو

ىوعدق « ادعاق همامإ ىلص نم قح ىف دوعقلا ىلإ خسن دقو « ادعاق ىلصي ال نأ مايقلا ىلع رداقلا كح
 دعب دوعقلا خسن 

اف ضارع لفن نع مدقت ام هنم دعبأو ¢ ديعإ وهو نيت ص خسنلا عوق و ىضنقت كلذ :
 ثالث خسنلا عوقو ىضتقي هن

 نع اوباجأو « نابح نباو رذنلا نباو ةميزخ نباك ةيعفاشلا قدحم نم ةعامج دمحأ لوقب لاق دقو « تام

 اعبت ادعاق ىلصي نأ مومأملا أب تدرو ىلا ثيداحالا نإ : ةميزخ نبا لوق اهم ىرخأ ةيوجأب بابلا ثيدح

 امو : لاق . امومأم وأ امامإ ناک له ایف فاتخاف ادعاق ملتي هتالص امأو « اهقايس ین الو اهتم ىف فلتخم مل همامإل

 . ىرخأ امومأمو ةرم امامإ ناك هنآ ىلع لخلاو فالتخالا عفدب بيجأو . هيف فاته كرت ىخبني ال هيف فلتخم م

 اذه ىلعف « زاوجلا ناببل ناك هفلخ مهمايق هريرقتو « بدنل ناك س واج اب مالا نأب نيتصقلا نيب عمج مهضعإ نأ اهنمو

 عابتالاو ماتشالاب مالا توبثل ىلوأ دوعقلاو مايقلاو دوعقلا نيب هفلخ ىلص نم ريخت رذعل آدعاق مآ نم سالا

 ىسللا نم ردص دق رمألا ناب كلذ دعبتسا نم داعبقسا نع ةع زخ نبا باجأو . كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا ةرثكو

 فاقلا حتفب دبف نإ سيق نع حيمس دانساب قازرلا دبع ىورق «هدعب و هتايح ىف ةباحصلا لمع هيلع رمتساو كلذب مق

 نحن و سلاج وهو انمؤي ناكف : لاق ب هللا لوسر دبع ىلع مهل یکتشا محل امامإ نأ د ىراصتالا ءاحلا نوكسو

 دعب مهملا جرف « ىکتشاف < هموق مب ناكهنا د ريضح نب ديسأ نع حح دانساب رذنملا نبأ ىورو . « سولج

 ىودو . « دوعق مو ادعاق مج لصف « اودعقاف اات لصأ نأ عيطتسأ ال ىنإ : لاقف مب ىلصي نأ هورمأف « هاوكش

 اولصف ادعاق ىلص اذإ : لاق « ضيرم انمامإ نإ هنأ لوسر اي و لاق هنأ ريضح نب ديسأ نع رخآ هجو نم دواد وبأ

 یکتشا هنأ د رباج نع حيحص دانساب ةبيش ىبأ نا یورو . عاطقنا هدانسإ ىفو « ادوعق
 مب ىلصف ةالصلا ترضخ ٠

 نأب لاق نم رذنملا نبا مزلأ دقو < اضيأ حي هدانسإو كلذب ىتفأ هنأ ةريره نأ نعو « اسواج هعم اولصو اسلاج

 هب لمعلا ىلع ارمتساو « روكذملا رمآلا ابو ارباجو ةريره ابأ نال كاذب لوقي ناب ىور ام ليوأتب لعآ ىباحصلا

 ىلوألا باب نم لمع ام, ةريعلا نأ هفالخم لمعو ىور اذإ ىناحصلا نإ لاق نم كلذ مليو ؛ ل ىنلا دعب ايتفلاو



 ۱۷ ٩۸۹ - هه ثيدحلا
 نع هاكمح هلال + ىتوكنلا دارأ هتأكو هب لمعلا لع عامجإلا نابح نبا ىعدا دقو . ىور ام ققوي لمع انه هنال
 قيرط نم ال هفالخ لوقا مهريغ ةباحصلا نم دحأ نع ظفحم ال هنإ : لاقو مهركذ مدقت نيذلا ةباحصلا نم ةعبرأ
 نوک توبث ىف عزان مث < كلذ فالج ةباحصلا نم دحأ نع ظفحت ال هنإ مزح نبا لاق اذكو . فيعض الو حيحص
 لئاط ال امم كلذ ىف لاطأو « اعرص درب مل كلذ نآل : لاق ٠ ركب ىبأ ريغ امايق دعات وهو لِي هفلخ !واص ةباحصاا
 هب احرصم هتدجو مث « ةشئاع نعدوسالا نع ميهارإ ةياور ىف هنإ : لاقو ىمفاشلا هتيثأ دق هيفن ىعدا ىذلاو . هيف
 وبأ لعج و ًادعاق لم ىنلا ىلصف » هظفاو ثيدحلا ركذف ءاطع ىنريخأ حي رج نبا نع قازرلا دبع فنصم ىف اضيأ
 <« ىمخنلا نع ىمفاشلا اهقلع ىلا ةباورلاب دضتعي لسرم اذهو « امايق هءارو سانلا ىلصو سانلا نيب و هنيب هءارو ركب
 كلذ دعب !ودعق مهنأ ىعدا نف « عازن الب امايق ركب ىبأ عم ةالصلا اؤدتبا مهناف ‹ رظنلا هيضتقي ىذلا وه اذهو
 راج نع ريبزلا بأ قيرط نم هاور ام امايق اونا نأ دعب اودمق مجنأ ىلع لدتسا نابح نبا تيأر مث . نايبلا هيلعف
 امايق انآرف انيلا تفتلاف لاق « هريبكت سانلا حمس ركب وبأو دعاق وهو هءارو انيلصف مقلب هللا لوسر یکتشا لاق
 حيك ثيدح وهو . ثيدحلا « اولعفت الف « مورلاو سراف لعق نولعفتل متدك نإ : لاق لس املف . اندعقف انيلا راشأف

 نع نايفس ىنأ ةباور ىف اک سرفلا نع طقس ثيح كلذ ناك امنإو « هتوم ضرم ىف نكي مل كلذ نکل « لسم هجرخأ
 وبأ هجرخأ ثيدحلا  همدق تكفناف ةلخت عذج ىلع هعرصف ةنيدملاب اسرف قل هللا لوسر بكر د لاق اضيأ رباج
 عمسي ركب وبأو هريبزلا ىأ ةباور ىف هلوقب كسم هنأ الإ « هاعدا امل اذهىلع ةجح الف « حي دانساب ةعزخ نباو دواد
 هعمو ةشئاع ةبرشم ىف تناك لوألا هضرم ىف هتالص نآل هتوم ضرم ىف الإ نکی مل كلذ نإ لاتو « ريبكتلا سانلا
 ريثك عمج دجسملا ف تناك اهناق هتوم ضر ىف هتالص فال هريبكتت مهعمسي نم ىلإ نوجاتح ال هبامصأ نم رفت

 مل اذه ىف ريبكتتلا عامسإ نال هب كسمت ايف هل ةحار الو . ىبتنا ريبكتلا مبعمسي نأ ركب وبأ جاتحاف ةباحصلا نم
 لمح هلال ةلاحلا كلت ىف ريبكشلا ركب وبأ مهعمسي نأ عنام الف هظفح هنأ ريدقت ىلعو ؛ دحأ هيلع ريبزلا ابأ عباتي
 . كلذ ريبكتلاب هنع روحي ركب وبأ ناكف ريبكتلاب ربحي نأ هتداع نم ناكو « حجولا نم ايفخ ناك لِي هتوص نأ ىلع
 لب « هريغو ءاطع لسرم ىف مدقت اک امايق اولص مهنا, حرصلا ربخلا هلجال كرتي ال لمت رمأ هنأ هلك كلذ ءاروو
 : هلوق ذمب هب الصم روک لا ءاطع لسرم ىف عقو معن . ةالصلا تضقنا نأ ىلإ امايق اورمتسا مهنأ ءاطع لسرم ىف
 .ةالض اولصف , ادوعق الإ متيلص ام تربدتسا ام ىرمأ نم تلبقتسا ول : لِي ىنلا لاقن » امايق هءارو سانلا ىلصو
 ىنا نابح نبا لاق ام ىوقت ةدارزلا هذهو « ادوعق اولصف ادعات ىلص ناو امايق اولصف اباق لص نإ « ناكام مكمامإ
 ' ميماما ىلص اذا ادوعق نيمو. !| ةالص بوجوب رمآلا خسذ اهنم دافتسيو ؛ لِي ىنلا توم ضرم ىف تناك ةصقلا هذه
 .قاني ال زاوجلاو ٠ زاوجلا قبي بوجولا خسن اذا نكل « ةداعالاب ةريخالا ةرملا هذه ىف مث رمأي مل م هنال ادعاق

 ممرمأ كرتو مل هريرقتب عقر دق بوجولا نال بابحتسالا ىلع ادومق اولصي نأب ريخآلا هرمأ لمحيف بابحتسالا
 ىف ثيدحلا اذه دئاوف قاب ىلع مالكلا مدقت دقو . ملعأ هتاو قيفوتلا هاب و ةلدآلا نيب حملا ىضتقم اذه . ةداعالاب
 نع نايفس وبأ هنيب اک ةشئاع ةرجح ىف ىلا ةيرشملا ف ىأ ( هيب ف ) هلو ٠ < ةعاملا دهشي نأ ضيرملا دح باب د

 لصي ناكف دجسملا ىف سانلاب ةالصلا نع رمي هلل هنأكو ‹ دجسملا ىف نكت مل ةالصلا كلت نأ ىلع لاد وهو « رباج

 هب متثاو ةشئاع ةرجح ىف ىلص هنأ رهاظلا نا : ضايع لاق مث نمو ؛ فلختسا هنأ لقني مل هنکل « رضح نمي هتيب ىف

 ىرابلا عف ٭ :؟ جم حس م



 ناذآلا باتك- ۱۷۸ ٠

 « لقني ل ناو فلختسا نوكيي نأ اضيأ لمتحي و « لمتع هلاق ىذلا اذهو « دجسملا ىف ناك نمو هدنع رضح نم

 نكي ملاذا ام عنملا لحم لوقي نأ هل نكل ء هفالخ ضايع بهذمو نيمومأملا نم ىلعأ مامإلا ةالص لوالا ىلع مزاي و

 نم ضاق نزوب فاكلا فيفختب ( كاش وهو ) هلق . هباحأ ضعب هعم ناك انهو دحأ ىلاعلا هناكم ىف مامإلا عم

 ( اسااج ىلصف ) هلو . سرف نع طقس هنأ هدعب روكذملا سنأ ثيدح ىف ام كلذ بوس ناكو « ضرملا ىهو ةياكشاا

 امناو ‹ كلذك سيل و : تلق . مايقلا نم هعنم ءاضعالا ىف ضر ةطةسلا نم هباصأ نوكي نأ لمتع : ضايع لاق

 نباو دواد بال اذكو « ىليعامسالا دنع سنأ نع ديمح نع لضفملا نب رشب ةياور ىف اک تكفنا مل همدق تناك

 هقش شحج » كلام نب سنأ نع ىرهزلا ةباور ىف هلوق امأو . هانمدق اک رباج نع نايفس ىبأ ةباور نم ةزخ

 « حوطسلا ىلع ةالصلا باب , ىف مدقت ا  هفتك» وأ « هقاس شحج » سنأ نع ديح نع ديزب ةباور فو « نميألا

 رشق شدخلاو شدخلا هناب شحجلا ريسفت مدقت دقو « نيرمالا عوقو لاتحال تكفنا همدق نوك كلذ ىناني الف

 : نايفس لاق سنأ نع ىرهزلا نع نايفس ةباور نم « ريبكشلاب یو باب , ىف فنصملا دنع عقوو ‹ دلجلا

 ابجرخأ حرج نبا ةباورو : تلق . نميالا هقاس : جرج نبا لاق انجرخ ايلف ٠ نعالا هقش ىرهزلا نم تظفح

 شدخلا لحل ةرسفم ىه اماو « اهل ةروكذملا ديمح ةياور ةقفاومل مهضعب معز اك ةفحصم تسيلو « هنع قازرلا دبع

 سنأو رباج نيبو « ىوكشلا تمه ةشئاع نأ ةصقلا ىف ام لصاحو . هبعوتسي مل شدحلا نال نالا قشلا نم

 هذه نأ نابح نبا دافأو < مدقلا كاكفن ا ىهو ادعاق ةالصلا ىف ةلعلا زباج نيعو « سرفلا نع طوقسلا وهو ببسلا

 ماشه نع ةدبع ةياور نم سملو ( امايق موق هءادو لصو) هلق ٠ ةرجملا نم سمخ ةنس ةججلا ىذ ىف تناك ةصقلا

 دنع هدعل ىذلا ثيدسحلا ىف اك سنأ ثيداحالا ىف منم یم دقو « ثيدحلا ,هنودوعي هباحأ نم سان هيلع لخدف »

 هْلوَق ٠ قازرلا دبع دنع السرم نسحلا ةياور ىف اك رمعو « رباج ثيدحح ىف اك ركب وبأو « مدقت اک راجو« ليعامسالا
 عقوو « ماشه نع ناطقلا ىح ةياور نم بطلا ىف مهعيجج اذكو « ةراشإلا نم اذه رك لل اذك ( مهلا راشأف )

 هاورو « مهلا أموأف د ظفلب ماشه نع بويأ هاور دقف حصأ لوآلاو « ةروشملا نم « مهلع راشأف ٠ ىومحلا انه

 . « ةياغلا اهب غلبي لود نسحلا لسرم قو « مهلا ا “یو هديب فاخاف ١ ظفلب ماشه نع رمعم نع قازرلا دبع

 ىدتقيل اماما مامإلا لعج ىأ « عابتالاو ءادتقالا ماتئالا : هريغو ىواضيبلا لاق (هب متؤيل مامإلا لعج امنإ) هل

 قأيو هلاوحأ بقارب لب « هفقوم ىف هيلع مدقتي الو هيواسي الو هعوبتم قبسي ال نأ عب اتلا نأش نمو « عبقيو هب

 ةعباتم : هريغو ىوونلا لاقو . لاوحألا نم ءىش ىف هفلاخي ال نأ كلذ ىضتقمو « هلمف وحنب هرثأ لع

 دقو ركذت مل اهناف ةينلا فالخم « هريغو عوكرلا ركذف ثيدحلا ىف اهبلع هبن دقو « ةرهاظلا لاعفالا ىف ةبجاو مامالا

 هنال اهوخد مدع ىلع ثيدحلا اذه نم لدتسي نأ نكميو . ةينآلا ذاعم ةصق ىنعي هنأكو « رخآ ليلدب تجرخ

 مل نمل حصت هفلخ ةالصلا ناف ةساحن لماح وأ امدحم ناك ول اك هلاوحأ عج ىنال هلاعفأ ىف هب ءادتقالا ىف رصحلا ضتقي

 ؛ مارحالا ةريبكت الا ةودقلا ةع ىف اطرش اهنم ءىش سيل ةعباتملا بوجو عم مث ءالعلا دنع حيحصلا ىلع هلاح لعب

 ةيفنحلا فلاخو « لوالا دهشنلا نم مايقلاو مارحإلا عم هطارتشا ةيكلاملا دنع روهشملاو ٩ ماهتالا ف فلتخاو

 ٠ مالسلا ىف » ضايرلا ةطوطخم ىف ( ) ١



 ثيدحلا 1۸۷ - ٩۸٩ ۱۹

 باب دعب ىتآيسو « الثتم دع هماما لمف لثم لعف نمو لاثتمالا ماتالا ىنعم نال اولاق « ةنراقملا نكت : اولاقف
 عوكر نأ هاضتقم : رينملا نيا لاق ( اوعكراف عكر اذاف ) هلق . ناكرالا ىف مامإلا ىلع مدقتلا مرحن ىلع ليلدلا
 : لاق « عرشي نأ دعب هيف عوشيف هلواب مامالا هقبسإ نأ اماو هتانحنا مام دعب امإ مامإلا عوكر دعب نركي م ومأملا
 ىهو ةروكذملا ةدايزلا تعقو دق : تلق . اضيأ لوقلا ىف ةعباتملا هيف داز هنال ةشثاع ثيدح نم متأ سنأ ثيدحو
 ةدايز سنأ نع ىرهزلا نع ثيللا ةباور ىف عسقوو ٠ اضيأ ةشئاع ثيدح ىف « هدم نمل هللا عمس لاق اذاو » هلوق
 ةباور نم هيف !اذكو «ريبك.دلا باحيا باب د ىف ىتأيسو ءاوربكف ربك اذاف و هلوأ ىف هلوق یھو لاوفالا ف ىرخأ
 وهو « اودجاف دج اذاو « اوعفراف عفر اذاو , بطلا ىف ماشه نع ةدبع ةياور ىف دازو « ةريره بأ نع جرعالا
 ىف ىذلا سنأ ثيدح ىف كلذ ةدايز تدرو اذكو « تادجسلا عيمجو دوجسلا نم عفرلاو عوكرلا نم عفرلا لوانتي
 هنع قرط هلو « ةربره وبأ هلوأ ىف ىتلا ةصقلا نود ثيدحلا اذه ةءاور ىلع اراجو اسنأو ةشئاع قفاو دقو ‹ بابلا
 ىف ركذ ام عيمج هيفو « فصلا ةماقا باب , ىف أيس اک هنع مامه ةياور نم ناخيشلا هيلع قفتا ام اهنم ء سم دنع
 ىف فنصملا اهركذي لو « هيلع اوفلتخت الف » : هب متؤيل هلوق دعب اضيأ دازو « ةدايزلاب سنأ ثيدحو ةشئاع ثيدح
 جارسلا اهركذ نكل « ريبكلا باحيا باب د ىف دانزلا ىبأ نع بيعش قيرط نم هنع جرعالا نع دانزلا ىنأ ةياور
 رشب ةياور نم ةناوع وبأو هيف ىراخبلا خيش نالا ىبأ قيرط نم هنع جرختسملا ىف معن وبأو طسوالا ىف ىقارطلاو
 مبلك ءاقروو كلام ةباور نم ليعامسالاو نمحرلا دبع نب ةريغم ةياور نم لسمو نادل! ىبأ خيش هيبأ نع بيعش نبا
 ليصحت ىف بكي الو نيمومأملا عيمج معي عابتالاب مالا نأ ةدايزلا هذه تدافأو . بيعش خيش دانزلا ىنأ نع
 ءاوريكف ربك اذإ « مامالا اوردابت ال , هنع اص ىبأ نع شمعالا ةباور نم ملسملو « ضعب نود ضعب عابتا ماتالا
 «ءدجس یتح اودجسل الو عكر یح اومكرت الو , خاص ىبأ نع دم نب بعصم ةءأور نم دراد وبأ داز « ثيدحلا
 نبا ىتح هعبت نمو لاطب نبا مزج : ( ةدئاف ) ٠ اوربكف ربك اذإ هلوق نم ةنراقملا ةدارإ لاتحا ىنات ةنسح ةدايز ىمو
 « مامالا لعف بقع عقت مومأملا لاعفأ نأب مالا هاضتقمو اولاق ؛ بيقعتلل « اوربكف ه هلوق ىف ءافلا نأ ديعلا قيقد
 ىلعف « طرشلا اباوج تعقو اهنآل طقف طبرال ىبف انه ىلا امأو « ةفطاعلا ىه بيقعتلل ىلا ءافلا ناب بقعت نكل
 ءارجلا نإ موق لاق دقو « ءازجلا ىلع طرشلا مدقتب لوقلا ىلع الإ مامإلا نع مومأملا لاعفأ رخأت ىضتقت ال اذه
 هللاو ةنراقملاو مدقتلا ءافتنا ىف ةحيرص هذه دواد ىبأ ةياور نكمل « ةنراقملا ىنتنت ال اذه ىلعف ٠ طرشلا عم ن وكب
 ىبأ ثيدح ىف محل اذكو « واولا تايثاب ةشثاع ثيدح ىف ةاورلا عيمج اذك ( دحلا كلو انبر اولوقف ) هل ٠ لعأ
 تابثا حجرو واولا فذحم ينم مشكللف « ريبكلا باجيا باب د ىف ىرهزلا نع ثيللا ةياود ىن الإ سنأو ةرب ره
 ىلع لمتشيف دجلا كلو كانمطأ ابر وأ بجتسا انبر هريدقت فوذح ىلع ةفطاع اهنوكل ادئاز ىنعم اهيف نأب راولا
 هجوأ لوآلاو « مات ريغ مالك ىلع ةفطاع نوكنف ريدقتلا مدع لصألا نآل اهفذح موق حجرو « اعم ءانثلاو ءاعدلا
 « حيجرت ريغب نازئاج نابجولاو « اهقذحو واولا تابئاب ةءاورلا تقبل : ىوونلا لاقو . ديعلا قيقد نبا لاق اک
 هب لدتسا هنأ باهولا دبع ىضاقلا نع ضايع لقن و ؛ اهلبق « مهللا » ةدايز ىلع مالكلا ةالصلا ةفص باوبأ ىف قأيسو
 ىف سيلو « دما كلو انير , هلوق ىلع رصتقي مومأملا نأو « هدح نمل هللا عم » هلوق ىلع رصتقي مامإلا نأ ىلع
 ابر » لوقي موماملا نأ هاضتقم معن ٠ هلم كرت يضتقي ال ءيثلا نع توكسلا نال كلذ نم عنملا ىضتقي ام قايسلا



 ناذآلا باک ۰ ۱۸۰

 نأ ال ءىشب سولف دحلا كلو انبر لوق نم مامإلا عنم اماف « هدمح نمل هللا عمس » مامالا لوق بقع « دما كل

 . كانه هيلع مالكلا قاب ىنأيو « عوكرلا نم هسأر عفر دنع لوقي ام باب » ىف أيس اک امبني عمجم ناك هيلي ىنلا
 ةياود ىف ( تاواصلا نم ةالص ىلصف ) هلق . « سأأ ىريخأ » ىرهزلا نع بيعش ةياود ف ( سنأ نع ) هلق
 دبعلا ماللا : ىطرقلا لاق « ىليءامسالا دنع سنأ نع ديمح ةءاور.ىف اذكو «ةالصلا ترضخ , ىرهزلا نع نايفس

 مساقلا نبا نع ضايع ىكحو . ةلفانلا فالخب اهل نوعمتجي مهنأ مهتداع نم فرع ىتلا اهنا « ضرفلا دارملاو « ارهاظ
 فقأ مل نکل , یتایس اک ضرف اهنأب مزجلا دواد آو ةميزخ نا دنع راج ةباور ىف نأب بقعتو « الفن تناكابنأ

 هءارو انيلصف ) هلق . رصعلا وأ رهظلا « ةيراهن اهنأكف « ذئموي انب لصف ١ سنأ ثيدح ىف نأ الإ « اهنييعت ىلع
 لآ ام ىلع رصتقا هنأكو « اراصتخا هذه سنأ ةباور ىف نأ امهنيب عمجاو « ةشئأع ثيدح فلاخم هرهاظ ( ادوعق

 لصف د ظفلب سنأ نع ديم ةياور نم « حوطسلا ىف ةالصلا باب » ىف مدقت دقو « سولجلاب محل ءرمأ دعب لاحلا هيلا

 e اوسلجا » مل هلوق هيف ركذي مل هلال راصتخا اضيأ اهفو « مامالا لمج امن ] : لاق لس املف « مايق مو اسلاج مهم

 ‹ نب مالا دحأ ديمحو ىرهزلا نم لك لقنف د اودعقف اودعق ناب مهلا اموأف امايق ةالصلا اًودتبا مهنأ امهني عمججاو

 لوأ نم دعق مبضعب نوک نأ لاهتحاب نيثيدحلا نيب ىطرقلا حجو « لسم دنع رباج امج اذكو « ةشئاع امهتءمجو

 داعبتساب بقعتو . ةشئاع هتكح ىذلا اذهو سولجلاب هيلا راشأ ىح ماق مبضعب و « سنأ هاكح ىذلا وهو لاحلا

 امهنيب نورخآ عمجو . مايقلا لصآلا ىف رداقلا ضرف نال داهتجالاب خسنلا مزلتسي هلال عللي هنذا ريغب مهضعب دوعق

 ‹ داهتجالاب خسنلا نم ان ركذ ام هنم مزل ةقباس هيف ةصقلا تناك نإ سنأ ثيدح نال ‹ دعب هيفو ةعقاولا ددعت لامتحاب

 اولصو قباسلا هرم اولثتما دق منال « خلا هب متؤيل مامإلا لعج امنا د لوق ةداعإ ىلإ جت< مل ةرخاتم تناك نإو

 « امف مه ىلصف نیت ص هنودوعي اولخد مهنأ دواد ىبأ دنع رباج ةباور ىف عقو : ( ةدئاف ) . ادعاق هنوكل ادوعق
 . سواجلاب مهلاراشاف امايق ادب او ةضي رف تناك ةين اثلاو « سلاج وهو مايقلا ىلع مهر قأو ةلفان تناكملوالا نأ نيب نكل

 سلاجلا ةمام] ةحص ىلع هب لدتسا ( اسلاج ىلص اذإو ) هلق . هوجن ىليعامسالا دنع سنأ نع ديمح نع رشب ةباور ىفو

 بقع كلذ ركذ هنال « نيتدجسلا نيب و دمشقلا ف هسولج ىف هب ىدتقي نأ ىمالاب دارملا نأ مهضعب ىعداو . مدقت اک

 , اعضاوت سولجلاب ماف هل ابظمت اوماق دهشتلل شلج امل هنأ ىلع لمحيف : لاق «دوجسلاو هنم عفرلاو عوكرلا ركذ

 ,دومق مو ميكولم ىلع نوموقي  مورلاو سراف لعف اولعفت نأ متدك ناد رباج ثيدح ىف هلوقب كلذ ىلع هبن دقو

 سالا دارملا ناك ول ةناب و « هابأت ثيدحلا قرط قايس ناب و « داعبتسالاب هريغو ديعلا قيقد نبا هبقعتو « اولعفت الف
 اذإو » هلوق ىلإ كلذ نع لدع الف , اودججاف دج اذإو هلوق بسانيل اوسلجاف سلج اذإو لاقل نكرلا ف سولجلاب

 هءارو انيلصف ١ سنأ لوق كلذ ديؤيو . ةالصلا عيمج كلذب دارملاف « امأق ىلص اذإو هلوةك ناك « اسلاج ىلص
 ىبأ نع مامه ةءاور ىف اوفلتخا ةاورلا نأ الإ « واولاب نيحيحصلا ىف قرطلا عيج ىف انك( نوممجأ ) هلق . « ادوعق

 هلوق ىف لعافلا ريمضل ديك ات لوالاو ءايلاب « نيعمجأ » موضع لاقف « فصلا ةماقإ باب ١» ف أيس اك ةريره

 ريمضل ديك أتلا ىلع وأ « نيعمتجم اسولج ىأ لاحلا ىلع بصن ىتاثلاو « هيلع ىنعملا ناف هفعض نم أطخأو « « اولص ,

 ىلع بردتلاو ليخلا بوكر ةيعورشم مدقت ام ريغدئاوفلا نم ثيدحلا فو .نيعمجأ ركينعأ : لاق هنأك بوضنم ردقم

 زوحب هنأ هيفو . ةنسحلا ةوسالا هو ةعقاولا هذه ىف لب ىنلل قفتا ام هوحتو طوق هل صحب نم ىمأالاو اهقالخأ



 تلا ٠ ۸1

 ةلالج هبسنمو ةعفر هردق دادزيل لب كلذب هرادقم ىف صقن ريغ نم اهوحنو ماةسالا نم رشبلا ىلع زوحب ام رب هيلع

 اودجساف َدِحَس اذإف : سنأ لاق ؟ مامإلا فاخ نم دج ىتم اپ - ۲

 هلل دبع ىنثدح لاق ّقاحسإ وبأ ىنث دح لاق َنايفس نع ديعس نب یم ادئدح لاق د دسم (نشرِم - ۰

 6 نحت مل هدو نا هللا حمس لاق اذإ هِي هلا وسر ناك» لاق بوذك "ريغ وهو هارتلا ىنثدح لاق د نا

 « هدب دوج مق "2 ًادجاس لاب تلا مق ىتح رمل انم

 اذ ٌهوحن قدسإ ىلأ نع نايس نع ےن وبا اشم

 [ ۸۱۱ « ۷٤۷ : ىف هاقرط 1۹۰ ثيدحلا ]

 وه( سنأ لاقو ) هلو . نيتدجساا نيب ساج وأ لدتعا اذإ ىأ ( مامإلا فلخ نم دجسي ىتم باب ) هلق

 « ريبكتلا باحيإ باب » ىف ىقأيسو « ضمب نود هقرط ضعب ىف نکل « هلبق بابلا ف ىضاملا هثيدح نم فرط
 مامإلا نم اعوكر ىمسي ام دقت ىضتقي هنأ هانمدق اع بابلا تيد هتيساتمو « هظفلب ىرهزلا نع ثيللا ةباور نم

 ‹ ىعيبسلا وه قحإ وبأو « ىروثلاوه ( نايفس نع) هلق . هرسفي بابلا ثيدحو ءازجلا ىلع طرشلا مدقت ىلع ءانب

 ىلا بوسنم وهو « قحسإ ىبأ نع ةبغشل ةياور ىف ىليعام الا دنع اب وسنم عقو اذك ىمطخلا وه ديزب نب هللا دبعو
 « ريب زلا نبا نمز ىف ةفوكلا ىلع اريمأ روكذملا هللا دبع ناكو ء سو ألا نم نطب ءاطلا ناكساو ةدجعملا حشفب ةمطخ

 قحسا وبأو « « بطخم ديزي نب هللا دبع تعم و لاق قح.! ابأ نا ء ةالصلا ىف رصبلا عفر باب د ف فدصملل عقوو
 نع اح نبا ىنامص ةباور ىهو ةفيطل هيفو . ةطساوب هنع اذه عمس هنكل بزاع نب ءاربلا نع ةياورلاب فورمم

 مالك نم هنأ رهاظاا (بوذكر يغ وهو) ےل . ةفوكلا نكس امهالكو سوالا نم مث راصنالا نم امهالك ىباحص نب | ییا

 نب ىح نع هخ راتف ىرودلا سابع ىور نكل ‹ ةدمعلا بحاصو هعج ىف ىديملا ىرج كلذ ىلعو ديزي نب هللا دبع
 باح نم لجرل لاقي الو . ءاربلا ال ءاربلا نع ىوارلا ديزب نب هتلادبع ديرب امل «بوذک ريغ وهو هلوق : لاق هنأ نيعم
 نوجاتحي ال لودع مهلك ةباحصلاو هنلادع ىف كوكشم ىف نسحت امن ] ةرابعلا هذه نأ ىنعي « بوذك ريغ مب هللا لوسر

 هذهو : لاق , هل قدصلا ةفيقح بجو امن ] ىوارلا ىفةمهت بجوال لوقلا اذه : لاقف ىباطخلا هبقعت دقو . ةيكزت ىلإ

 « قودصملا قداصلا ليلخ تعمس » لوقب ةريره وبأ ناك« ىور ام لمعلاو ىوارلاب معلا ديك أت اودارأ اذإ مهتداع

 مهنا ةباحصلا ىلع اذه ىف صو ال : ىوونلا هعبنو ضايع لاقو « قودصملا قداصلا ىنثدح » دوعسم نبا لاقو

 : ىتالوخلا لسم بأ لوق اذه لثمو « مهتم ريغ وهو ءاربلا هب ثدح ذإ ثيدحلا ةب وقت هب دارأ ام]و , ليدعتلا هب درب

 نأ ال ثيدحلا ةم ىلع امبنت هولاق اذهو : لاق . امهركذف ةريره وبأو دوعسم نبا لاق دقو . نيمالا بيبحلا ىنثدح

 نب هللا دبع كلذ نع هزني ملو هتبح ل-جال ليدعتلا نع ءاربلل نيعم نبا هيزنتف اضيأو . هوار ليدعت هب دصق ةلئاف

 هطسيف ىناطخلا مالك ذخأ هنأ تملع دقو . همالك ىبهتنا . ةباحصلا ىف دودعم ديزب نب هللا دبع ناف « هل هجو ال ديزي

 اضيأ اهافن دقو , ديزي نب هللا دبع ةبح تيش ال نيعم نب ىح نآل دراوب سيل و « ريخآلا مازلإلا هيلع كردتساو

 لاقو . نورخآو ىنطقرادلاو قربلا نبا اميثآو دواد وبأو متاح وبأو لبنح نب دمحأ امف فقوتو ىريبزلا بمصم



 ناذآلا باتك-٠ اما

 1 نيرخأتملا ضعب ضرتعا دقو « هنع هب ؟ريخأ ا اوف متدلع اك مهتم ريغ وهو ٠ ءاربلا ىنثدح مالكلا ىنعم : ىوونلا

 بوذك ريغ نالفو قودص نالف انل وق نيب حضاولا قرفلل « نايبلا لع نم ءىثب ملي مل هنآك : لاقف روكذملا ريظنتلا ىلع

 هنأكدضلا ىنن نأ هيف رسلاو : لاق . ناقرتفم امبف هنع اهدض ىن ىتاثلا فو « فوصوال ةفصلا تابثإ لوألا ىف نآل
 ىو ةقب اطملاب تابثالا ىف عقي هنأ امهندب قرفلا نأ ىل رهظي ىذلاو . ىهتنا ةفصلا تابئإ فلاخي هتبثأ نمل اباوج عمتي

 عوطقم قح ىف ةيكزت هنأ هيلع دري امهنم الكن آل « نيظفللاب دارملا ىنعملا ىلإ ةبسنل اب حم ريظنتلا نكل ؛ مازنلال اب ىننلا

 آلا ميخفت امهنم لكب دارملا نأ نم مدقت امب كلذ نع لاصفنالا لصحبو ٠ لصاحلا ليصحت نم نوكيف هتيكرتب
 قحإ ىنأ لوقب ديزي نب هللا دبع مالك هنأ ىلع لدتسا مهضعب نأ ديعلا قيقد نبا ركذو . عماسلا سفن ىف هتيوقتو

 . اضيأ لمتحم وهو لاق «بوذك ريغ ناكو ءاربلا انثدح د لوقي بطخم وهو دی زب نب هللا دبع تعمس : هقرط ضعب ىف

 هلوق هيفو ديزي نب هللا دبع نع قع ىلأ قيرط ريغ نم ثيدحلا تدمجو دقو . لوألا نم دعبأ هنكلا : تلق

 هللا دبع تعم : لاق راثد نب براحم قيرط نم هحيح ىف ةناوع وأ هجرخأ « بوذك ريغ وهو ءاربلا انثدح » اضيأ

 نأ ىوقي اذهو « بوذك ريغ ناكو » هلوق هيف سيل نکل « لسم ىف هلصأو . هركذف .. لوقي رينملا ىلع ديزي نبا

 ببس ىلع لدي ايش اذه ديزي نب هللا دبع دنسم ىف قاربطلا ىور : ( ةدئاف ) . لعأ هاو ديزي نب هللا دبعل مالكلا

 نأ لبق مهسوءر نوعضي سانلا ناکف ةفوكلاب سانلاب ىلصي ناك هنأ هقيرط نم جرخأ هناف « ثيدحلا اذهل هتياور

 ىف ( هدمح نمل هللا حم لاق اذإ ) هلق « مهيلع هراكن] ىف ثيدحلا ركذف « هسأر عفري نأ لبق نوعفريو هسأر عضي
 هللا عم لاقف عوكرلا نم هسأر عفر اذاف د راثد نإ براعم ةياور نم ملسملو « عوكرلا نم هسأر عفر اذإ » ةبعش ةياور

 . هتمنث اذإ دوعلا تينح لاقي < نثي مل ىأ ةلمهملا نوكسو ةيناتحتلا حتفب ( نح ل ) هلو ٠ « امايق لزن مل هدمح نمل

 ةياور ىف ( ادجاس عقب ىح ) هلو . ىنمع تونحو تينح لاقي ةحيحص ةغل ىهو « ونحن ال » لسمل ةءاود فو
 ةياور نم لسمل هوحنو «« وسلا دوج باب م ىف ىنأيسو « ضرالا ىلع هتربج حضي ىح » قحسإ ىنأ نع ليئارسإ

 مومأملا نأ ىلع ىزوجلا نبا هب لدتساو « نودجسي مث دجسي ىتح » ةبعش نع ردنغ نع دحالو « قحا ىبأ نع ريهز

 هيلا لقتني ىذلا نكرلاب مامإلا سبلتي ىتح رخأتلا الإ هيف سيل هنأب بقعتو ٠ مامإلا همتي ىح نكرلا ف عرشي ال
 دحأ ىنحيال ناكف د لسم دنع ثيرح نب ورمع ثيدنح ىف عقوو . هنم غارفلا لبقو هعورش دعب مومأملا عرشي ثيح

 ىف حضوأ هاو دوجسلا نم ملي ىنلا نكمتب ىتح د سنأ ثيدح نم ىلعي ىبالو « ادجاس متتسي ىتح هربظ انم

 هل . هتالاقتنا ىف هعابتال مامإلا ىلإ رظنلا زاوج ىلعو « رظف هيفو ةنين أمطلا لوط ىلع هب لدتساو . ةنراقملا ءافتنا

 ةناوع وبأ هجرخأ دقو . نيقابلل طقسو « ةعركو ىلمتسملا ةباور ىف اذكه (هوحت . . نايفس انثدح ممل وبأ انئدج)
 لوسر عضي ىح هروظ انم دحأ نح مل رب ىنلا فلخ انيلص اذإ انك » هظفلو ےمن ىلأ نع هريغو قاذصلا نع

 « هتببج مثلي هللا

 مامإلا لبق ةأر عفر نم ون با

EG - ۱لاق رت هل يو 35 ةريرمابأ تم دايز نب دع ا دخلا لاو  

 وأ« راح ا ا 42 ل مامولا لبق ةَنآر مُر اذإ - ا الدرأ دك دما ی نو



AM ٩۱ ثيدحلا 

 « راج قا لمح

 وه ( دايز نب دمع نع ) لوق . هنايب قابس اک دوجسلا نم ىأ ( مامإلا لبق هسأر عفر نم مثإ باب ) هلق
 ىصخلا ىتاهلالا دايز نب دمع اضيأ نيمباتلا قو ٠ ةريره ىنأ نع ثيداحأ ىراخبلا ىف هلو ةرصبلا نكس ىندم ىحملا
 < شع ال وأ د ىنممشكلا ةياور ىف ( مدحأ ىثخم امأ ) ىل ٠ ةعرازملا ىف ةمامأ ىلأ نع دحاو ثيدح هدنع هلو
 حاتفتسا فرح ملا فيفختب ءامأ » و . كشلاب « ىثخم الأ وأ ىثخم امأ » ةبعش نع رع نإ صفح نع دواد الو
 ( مامإلا لبق هسأر عقر اذإ ) هلق . خيب وت ماهفتسا انه وهو ماهفتسالا ةزمه اهيلع تلخد ةيفانلا اهلصأو « الأ لثم
 ىذلا د ةروكذملا رمع نن صفح ةياور ىفو <« هنالص ىف ه دايز نب دم نع ديز نب دامح ةباور نم ةع زخ نبا داز

 نم عنملا ف صن ثيدحلا نا لاق نم ىلع بقعت هيفف دوجسلا نم عفرلا دارملا نأ نيبتف « دجاس مامإلاو هسأر عفري

 هنوكل عوكرلا هب قحتابو ؛ دوجسلا ف صن وه امت إو « اعم دوجسلاو عوكرلا نم عفرلا ىف مامإلا ىلع مومأملا مدقت
 عوضخلا ةياغ تال هير نم هيف نوكي ام برقأ دبعلا نآل ةبرم ديرم هل دوجسلا نأب ام هيب قرفي نأ نكمي و « هانعم ىف

 نيكرتشملا نيديشلا دحأ ركذ وهو « ءافتكالا باب نم نوكي نأ لمتحم و . هيلع صيصنتلاب صخ كلذلف هنم بولطملا

 باب نم هب قحتلي ليقف دوجسلاو عوكرلا ف ضفخلا ىف مامإلا ىلع مدقتلا امأو « ةيرم روكذلل ناكاذ] مكسحلا ىف
 ليلدلا لد اذإو « دصأقملا نم دوجسلاو عوكرلاو « لئاسولا نم نيندجسلا نيب سولجلاو لادتعالا نآل ؛ ىلوآلا
 نم عقرلا نال حضاوب اذه سيل لاقي نأ نكمي و ‹ دصقم وه ابف بحي نأ ىلوأف ةليسو وه اف ةقفاوملا بوجو ىلع
 درو دقو « لئاسولا ىف هلوخد نم دشأ دصاقملا ف صقنلا لو خدو <« هلاك ةباغ نع هعطق مزاتسي دوجسلاو عوكرلا
 نع ىدعسلا هللا دبع نب ) حيلم ةياور نم رازبلا هجرخأ رخآ ثيدح ىف مامإلا لبق عفرلاو ضفخلا نع رجزلا

 هج ولا اذه نم قازرلا دبع هجرخأو . « ناطيش ديب هتيصان امنإ مامإلا لبق عفريوضفخي ىذلا » اعوفرم ةريره ىلأ
 دا نع ىسلايطلا هاور دقف ٠ ةبعش نم كشلا ( راح ةروص هتروص هللا لعجب وأ ) هوز . ظوفحلا وهو انوقوم
 دايز نب دمع نع مهلك لسم نب عيبرلاو ديبع نب سنوي ةءاور نم لسمو ديز نب دامح ةياور نم ةعزخ نباو ةلس نبأ

 نم هنأ رهاظلاو « « هجو » لاقق عيبرلا امأو « ةروص » لاقف سنوي امأو « سأر م الاقف ناداجلا اماف « ددرت ريغب
 ةروصلا ظفل : تلق . هيف ةروصلا مظعمو سأرلا ىف هجولا نال ةقفتم تاياورلا هذه : ضايع لاق . ةاورلا فرصت

 اهب نال امماع ديعولا عوقو صخو « ةدمتعلا ىف لمشأ ىهو ثك أ اهتاورف سأرلا امأو ء اضيأ هجولا ىلع قلطي
 دشأ وهو خسملاب هيلع دعوت هنوكل مامإلا لبق عفرلا رحت ضتقي ثيدسحلا رهاظو « لمثشأ ىهو ةءانجلا تعقو

 *ىزعتو مثأي هلعاف نأ ىلع روهمجاذ يرحتلاب لوقلا عمو ؛ بذهملا حرش ىف ىوونلا مزج كلذبو « تابوسقعلا
 نع ىنغملا فو « داسفلا ىضتقي ىلا نأ ىلع ءانب رهاظلا لهأو ةءاور ىف دمحأ لاق هبو لطبت رمع نبا نعو « هتالص
 ملو باوثلا هل ىجرل ةالص هل تناك ولو : لاق « ثيدحلا اذهل ةالص مامالا قبس نمل سيل : هتل اسر ىف لاق هنأ دمحأ
 راخلا ناف ٠ ىونعم ىمأ ىلإ كلذ عجري نأ لمت : ليقف روكذملا ديعولا ىنعم ىف فلتخاو . باقعلا هيلع شخ
 ىزاجملا اذه حجرو « مادإلا ةعباتمو ةالصلا ضرف نم هياع بحي ام لهاجلل ىنعملا اذه ريعتساف ةدالبلاب فوصوم

 )١( حلف » ضايرلا ةطوطخم ىف «
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 نوك ىلع لدب امن إو « دبالو عقب كلذ نأ ىلع لدي ام ثيدحلا ف سيل نكل « نيلعافلا ةرثك عم عقب مل ليوحتلا نأ
 ءىثلا كلذ عوقو ءىشلل ضرعتلا نم مزلي الو « دسيعولا كلذ هنع عقي نآل انك-ء هلعف نوكو كاذل اضرعتم هلعاف

 امه وأ ةيونعملا وأ ةيسحلا ةئيهلا ليوحت وأ خسملا ليوحتلاب دار نأ لمتح : ةزيزب نبا لاقو . ديعلا قيقد نبا هلاق

 زاوج ىلع ليلدلا ةيرشألا باتك ىف یاو ٤ كلذ عوقو زاوج نم عنام ال ذإ هرهاظ ىلع نورخآ هلمحو . اعم

 سيو » هرخآ فو فسخلا ركذ هيف ناف ىزافملا ف ىرعشالا كلام ىنأ ثيدح وهو « ةمآلا هذه ىف خسملا عوقو

 ىوةيو . ىلامت هللا ءاش نإ ماعنالا ةروس ريسفت ىف كلذل ديم ىنآيسو « ةمايقلا موب ىلإ ريزانخو ةدرق نيرخآ

 دعبي اذبف « بلك سأر هسأر هللا لوح نأ »دايز نب دمم نع رخآ هجو نم نابح نا ةياور ىف نأ هرهاظ ىلع هلح

 لادلا ظفللاب و ليقتسملا سآلاب ديعولا داربإ اضيأ هدعبي اممو . راجلا ةدالب نم اهوركذ ىتلا ةيسانملا ءافتنال زاجما

 نال كللذ تاق امت إو « راح سأر هسأرف الثم لاقل ةدالبلا لجأل راجلب هدشت ديرأ ولو « ةلصاحلا ةثيحلا رييغت ىلع

 نأ كلذ تلمف اذإ ىثخم هل لاقي نأ نسحب الف روكذملا هلعف دنع كلذ لعاف ىف ةلصاح ةدالبلا ىهو ةر وكذملا ةفصلا

 هذه : ةروصلاب اهيف ربع ىلا ةياورلا ىف ىزوجلا نبا لاقو . ةدالبلا نع أشن امن روكذملا هلعف نأ عم « اديلب ريصت

 هنمأب ملي هتقفش لاك ثيدحلا ىفو . عملا هجو نيبي ملو « ةدالبلا ف راح سأر دارملا لاق نم ليوأت عنم ةظفللا

 لد هل هيف ةلالد الو « ةنراقملا زاوج ىلع هب لدتساو « باقملاو باوثلا نم اهيلع بترتي امو ماكحالا مهل هنايبو

 لدتسا : ةزيزب نبا لاقو .اهنع توكسف ةئراقملا امأو < ةعب املا بلط ىلع هموهفمب و « ةةباسملا عنم ىلع هقوطنمب

 لدتسا ىذلاو ؛ ناهرب ريغإ ىواعد ےل نيم ءىدر بهذم وهو : تلق . خسانتلا زاوج ىلع نولقعي ال موق هرهاظب

 لبق مدقتلل سيل : « سبقلا د بحاص لاق : ( ةفيطار . ثيدحلا اذه صوصخ ال خسنلا لصأب لدتسا امن مهنم كلذب

 ملعأ هللاو . لاعفالا هذه ىف لجعتسي الف مامإلا لبق مسي ال هنأ رضحتسي نأ هؤاودو « لاجعتسالا بلط الإ ببس مامإلا

 رفحصاا نِي ناوك ذ اهثنبع اهم وَ شاع تناكو . ىلوللو دبعلا ةمامإ بسا - ه٤

 « نا باتكل مورقأ مهي وك » هلي ىلا لوقل « التحت ل ىلا مالغلاو ّىبارعألاو ىلا دلوو

 امل » لاق ريع نبا نع عفان نع هلل ديبع نع ضايع اا لاق رذنلا "نب ميهاربإ ارم - ۲

 « ةفيذح ىأ ىلوم لاس ممي ناک م نا لوسر مد لبق تام عضو  ٌةبصَملا نولكألا نورجابلا مق

 « ارق مرتك أ ناكو
 [ ۷۱۷۰: ىف هفرط _ 1۹۲ ثيدحلا ]

 رش ئبلا نع سنأ نع مليا وا ی دخلق هبا دخ ىف اند راش ن دم شو - ۴۳

 ا لوعتسا نإو اوميطأو اوعمسا » لاق

 [ ۷۱٤١ < 555 : ىف ہافرط _ ۹۹۴ ثيدحلا ]

 هداريإل هب حول نكل زاوجلاب حصفي مل : رينملا نب نيزلا لاق ٠ قيتملا ىأ ( ىلوملاو دبعلا ةمامإ باب ) ُهِلَو



 ۱۸4 دوم - 1٩4۲ ثيدحلا

 كلم ىبأ نبا نع بوبأ قيرط نم « فحاصملا باكو ىف ٠ دواد وبأ هلصو ( ا ةا تناكو ) هلق . ةتلدأ

 يآ نع ةورع نب ماشه نع عيكو الد لاق ةبيش ىلأ نبأ هلصوو « فحصملا ىف ناوكذ اممالغ امي ناك ةع نأ

 ىعفاشلا هلصوو . فحصملا ىف ناضمر ىف اهمؤي ناكف < رد نع امل امالغ تقتعأ انآ ةشئاع نع ةكيام ىلأ نب ركب

 ريسع نب ديبعو هوبأو وه  ىداولا ىلعأب ةشئاع ىتأي ناك هنأ ةكيلم ىنأ نبا نع ىرمخأ قيرط نم قازرلا دبعو
 نوكذملا وربع وأو ٠ قتعي ل مالغ ذئموي وهو ةشئاع ىلوم ورع وبأ ميف - ريثك سالو ةمرخ نب روسملاو.
 ال مو امراق ناك نإ الإ رارحالا موي ال : لاقذ كلام فلاغو . روهجلا بهذ دبعلا ةمامإ ةعس ىلإو « ناوكذ وه
 ىف ) هلو . اهرضح اذإ هرج اهناب جتحاو بهشأ هفلاخو . هيلع بحي ال امال ةمدجا ىن الإ « مهمؤيف نوءرقي

 . ٩7 ةالصلا ىف | ريثك المع هنوكل نورخآ هلم عدمو ‹ فحصملا نم ىلصملا ةءارق زاوج ىلع هب لدتسا ( فحصملا

 ةدحوملا حتنب هاور هنأ نيتلا نبا لفنو « ةينازلا ىأ ديدشقلاو ةمجعملا رسكو ةدحوملا حتفب ( ىغبلا داوو ) ِهْلِق
 رثأب نيفطاعتملا نيب لصف نكل « ىلوملاو , هلوق ىلع فوطءم وهو « ىلوأ لوالاو « فيفختلاو ةمجملا نوكسو
 « اضيأ روهجلا بهذ انزال دلو ةمامإ ةحص ىلإو ؛ روكذملا رثالا ةقب نم هلع ىراخبلا رصتخ ىف ىطرقلا لفغو « ةشئاع
 هنال ليقو ٠ هيبسب نوم ايف سانلا مالكل اضرعم ريصي هنأ هدنع هتاعو « ابتار امامإ ذختي نأ هركي كلام ناكو
 ةمض ىلإو « ةيدابلا نك اس ىأ ةزمحلأ حتفب ( یارعالاو ) هله ٠ لوجلا هيلع بلغيف 69 ههقفي نم بلاغلا ف سيل

 صقن نودي ملال ليقو ٠ ىداوبلا ناكس ىلع لبجلا ةبلغ هدنع هتاعو كلام فااغو « اضيأ روومجا بهذ هتمامإ
 نكل معالا لمتحيو « قهارملا دارأ هنأ هرهاظ ( مدن مل ىذلا مالغلاو ) هلو . ابلاغ ةعاملا روضح كرتو نئسلا

 هاور ايف وهو كلذ نع ىبنلا ىف دراولا ظفللا ىعار فنصملا لعلو « رخآ ليلدب زييقلا نس نود ناك نم هنم جوخ

 ىف فئصملا جرخأ دقو ٠ فيعض هدانسإو « ملتح ىتح مالغلا موي ال ١ اعوقرم سابع نبا ثيدح نم قازرلا دبع

 انه هب لدتسي مل ا ليقو «نينس عبس نبا وهو هموق موي ناك هنأ ماللا رسكب ةلس نإ ورمع ثيدح حتفلا ةوزغ
 هنأ دارأ نوكي نأ لاتحال ليقو ‹ كلذ ىلع هلل ىنلا عالطا هيف سيل هنال : ليقف هيف فقوت لبتح نب دمحأ نال

 ةياحصلا نم دحال هيف عقب ال ىحولا لوزن نامز نا: لوالا نع بيجأو « ةضي رفلا نود ةلفاذلا ىف مهمؤي ناك

 اک لزني نآرقلاو نولزعی اوناك مهنأب لزدلا زاوج ىلع راجو ديعس وبأ لدتسا اذهلو « هلءذ زوجي ال ام ىلع ريرقتلا

 ال هنأ مزح نبا لقن دقو . ةباحصلا نم ةعامج اوناكة لمس نب ورمع او_مدق نيذلا دفولاف اضيأو ٠ هعضوم ىف یت ایس

 هيف هلوةا ضئارفلا ىف مهمؤي ناك هنأ ىلع لدت ف:دملا ةباور قايس ناب ىلاثلا نعو . مهنم فلاخع كلذ ىف مح لمي

 ادهشم تدبش اف ه ورع لاق دواد یال ةءاور ینو . ثيدحلا «ةالصلا ترضح اذاف اذك نيح ىف اذنك ةالص اولص »

 سأ هلي هنأب ةحصلا مدع ىلع مزح نبا جتحاو « لفاونلاو ضئارفلا معي اذهو « مهمامإ تنكالإ «) مرج ىف

 ٠ دواد ىبأ نبأ » ضايرلا ةطوطخم ف ( ) ١
 لاوتي مو ةجاط ناك اذإ ريثكلا لمعااو . هيلا وعدت دق ةجاحلا نأل « اهنع هللا ىضر ةشئاع تلمف اك زاوجلا باوصلا (؟)

 ةئودم ىرخأ ةلدألو « فوسكلا ةالص ىف هرخأتو همدقتو « ةالملا ىف بنيز تنب ةمامأ لسو هيلع هللا ىلع هلل ةالصاا رضي مل
 لعأ هاو . اهعضوم ىف

 « هقني نم د هلو اذك (؟)

 روك ملا ةماس نب ورم ةليبق ىه : ةنك اهلا ءارلاو ميلاب مرج ( 4 )

 ىرابلا حف م ۲ج٤ - م



 ناذآلا باتك ۔ ۰ اوق

 « موي الف هنع عفر ملقلا نال رومأ سيل ىبصلاو « رمالا هيلا .هجوتي نم مي امن اذه ىلعف : لاق ممؤرقأ مهمؤي نأ

 هن وكب فصنا نم نومدقي مهناب نيغلابلا نم رمالا هيلا هجوتب نم رومأملا : لوقن انال هداف قخ الو « لاق اذك

 كلام اههركو , قحإو ىعفاشلاو ىرصبلا نسحلا اضيأ بهذ ىلا ةمامإ ةحص ىلاو « هب جتحا ام لطبف انآرق رثكأ

 ىنلا لوقل ) هلو . ضئارفلا نود لفاونلا ىف ءازجإلا امنع روهشملاو ناتياور دمحأو ةفينح ىنأ نعو « ىروثلاو

 فرط اذهو < امهريغو ىصو دبع نم هتمامإ تزاج كلذب فصتا نم لكف ىأ ( هللا باتكل مؤرقأ مهموب- إب

 ظفلب نئسلا باع و لسم هجرخأ دقو « ةمامإلاب قحأ معلا لهأ باب د ىف هان رکذ ىذلا دوعسم ىلأ ثيدح نم

 ميلو د لاقي ىنلا نع هيبأ نع روكذملا ةلس نب ورمع ثيدح ىفو « ثيدحلا « هلا باتكل مهؤرقأ موقلا موي ١

 « ممؤرقأ ةمامالاب مهقحأو < مدح مهمؤيلف هئالث اوناكاذإ » اضيأ لسم دنع ديعس نأ ثيدح ینو ءانآرق رثكأ

 نم اذه ( ةعاملا نم ديعلا عنمي الو ) هلق . هل ةءارق ال هنال حصت ال رفاكلا ةمامإ نأ ىلع مؤرقأ هلوقب لدتساو

 ةليضفلا تب وفت دص ولف « هديسل ةرورض ريغب ىأ ( ةلع يغب ) هلو . قلعملا ثيدحلا نم سيلو « فنصملا مالك

 نع ) هلق . بابلا ىيدح لوأ ىف ملاس ةصق ىلع مالكا ىف هدنتسم ركذئسو < كلذ هل نكي مل ةرورض ريغب هيلع

 . ىاربطلا ةياور ىف حرص هبو ةنيدملا ىلإ ةكم نم ىأ ( نولوالا نورجاوملا مدق امل ) هلق . ىرمعلا وه ( هللا ديبع

 «ةيصعلا اولزن و دواد ىبأ ةياور فو « تاياورألا عرج ىف اذك « مدق » هلوةل ةيفرظلا ىلع بصنلأب ( ةبضعلا )هلق

 « مضلاب ليقو حتفلاب ليقف هلوأ ىف فلتخاو « ةدحوم اهدعب ةلمهملا داصلا ناكساب وهو كلذب ىمسملا ناكملا ىأ

 « هتياور ىف ىليصالا هطبضي مل: ىركبلا ديبع وبأ لاق « نيتلموملا داصلاو نيعلا حتفب مهضعب هطبض ةياهلا ف تيأر مث

 ین داز ( ةفيذح ىبأ ىلوم ملا- مهمؤي ناكو ) هلق. ءابقب عضوم وهو ديدشتلاب دمع نزوب « بصعملا د فورعملاو

-دسالا دبع نبا ىأ  ةللس وبأو رمعو ركب وبأ مهيفو د عفان نع حيرج نبا ةياور نم ماكحالا
 ةثراح نبا ىأ ديزو 

 ناك ركب ربأو لِي ینا مدقم لبق ناك كلذ نأ ثيدحلا ىف ذإ مب ركب بأ ركذ لكشتساو < ةعيب د نب صاعو

 . هيف ام خي الو « ركب ىبأ ركذ حصيف مهب ةالصلا ىلع رمتسا روكذملا لاس نوكي نأ لاتحاب قبيبلا ههجوو « هقيفر

 داصنالا نم ةأرما ىلوم روكذملا ماس ناك و « مملع ملاس دقت ىلع نييشرقلا ةب احصلا راك عامجإ هنم ةلالدلا هجوو

 هل ليق امن إو . «دبعلا عنمب الو د فنصملا لوق ةبسانم ربظن كلذبو « قتمإ نأ لبق تناك مهب هتمامإ نأكو ههتقتعأف

 م الوم هل لبق كلذ نع اوبن اللف « هانيتف قتع نأ دعب ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح ابأ مزال هلال ةفيذح ىلأ ىلوم

 ةراشإ ( انآرق مرثكأ ناكو ) لوق . امهنع هللا ىضر ركب ىبأ ةفالخ ىف ةماملاب ملاس دهشتساو . هعضوم ىف ایس

 ( يحي انثدح ) لؤ . ء انآرق مرثكأ ناك ہنال ١ ىتاربطلل ةياور ینو < هنم فرشأ مهنوك عم هل مهعدقت ببس ىلإ

 فنصمال و « الماع لعج ىأ ( لمعتسا ناو ) هلق . هلل ةعاط هيف اميف ىأ ( اوعيطأو اوعمسا ) لق . ناطقلا وه

 دعب هركذو « ةمجرتلا دوصقم ىف حرصأ وهو « ىثبح دبع كيلع لمعتسا ناو د ىحي نع ددسم نع ماكحالا ىف

 نم لسم هجرخأ دقو « ثيدحلا « عطأو عمسا : رذ ىنال ل ىنلا لاق و ظفلب ةبعش نع ردنغ قيرط نم باب

 نا ر لاق رذ نأ نع تماصلا نب هلا ديع نع قوجلا نارمع ىبأ نع ةبعش نع رخآ هل دانساب نکل اضيأ ردنغ قيرط

 , اذه نم قيببلاو احلا هجرخأو . « فارطالا عدجم ايشيح ادبع ناك نإو عطأو عمسا نأ قاصوأ ل لبلخ

 بهذف ءرذ ربأ اذه : ليقف لاق « مهمؤي دبع اذاف ةالصلا تءيقأ دقو ةذبرلا ىلإ ىهتنا رذ ابأ نأ ةصق هيفو « هجولا



۱A۷ 1۹4-4۳ ثيدحلا 

 ةبعش نع اضيأ ردنغ قب رط نه اضيأ لسم جرخأو 5 ثيدحلا ركذف » لَم ليلخ ىناصوأ : رذ وبأ لاف شات

 دبع يلع لمعتسا ولو » لوقي عادولا ةجح ىف بطخم قلب ىنلا تصمس اهنأ ثدحت ىندجب تعمم نيصملا نب ىحي نع
 ىنلا دمع رخاوأ ىف ناك هنأو ثيدملا خيران و 2, ةعاطلا ةبج نيسه : ناتداف ةياورلا هذه ینو هللا باتكب مدوقي

 ليقو « هداوسل ليقو « ةشبا ىف فورعم كلذو 3 ةهنار فأ كاذب همش ليق ( ةبيبز هسأر نأك) هلق ٠ هلل

 نا هلاق هفلخ ةالصلاب ىمأ دقف هتعاطب ىمأ اذإ هنأ دبعلا ةمامإ ةحص ىلع هنم ةلالدلا هجوو . هلفلفت و هسأر رعش رصقل
 ,هيئاث نإ هيت ةمامإلا ىلوتي ىذلا وه ريمالا نأ مهتداع هب ترج ام ةبج نم اذوخام نوكي نأ لمحو . لاطب

 « مهلع ركني ام دشأ ىلإ ابلاغ ىضفي مهيلع مايقلا نال اوراج نإو نيطالسلا ىلع مايقلا نم عذملا ىلع هب لدتساو
 مثريغ نوكيف شيرق ىف قاقحتسالاب نوكت 3 ىمظعلا ةمامالاو یشحلا ديعلا ةعاطب أ هنأ هنم ةلالدلا هوو
 نم انه لماعلاب دارملا نا ىزرجلا نا هدرو . هلع مايقلاو هتغل اذغ نع ىبهنلا مزلثسا هتعاطب صأ اذاف . ايلغتم

 هلم نم عنام الو . ىبهتنا قحلا قفاو امف ةعاطلا ةءاطلاب دارملا نابو 2 ىمظملا ةمامإلا ىلي نم ال مامإلا هلمعتسي

 ىف كلذ طسب ىتأيسو « ايلغتم ةكوشلا ىوذ نم شيرق ريغ نم ىمظعلا ةمامإلا ىلو نم دجو دقف « كلذ نم معأ ىلع

 نیب مزالت الذإ « بقعتم وهو « شيرق ريغ ىف ةمامإلا زاوج ىلع هب لدتساف مهضعب هکع دقو . ماک حالا باتک

 لعأ هللاو . زاوجلاو ءازجالا
 رے هع 3 5

 هنا نم ماو مامإلا ےب ماذا باپ - هم

 "نب نح لا ع انلادح لاق بّيشألا ىسوم "نب نسما امدح لاق لہ 6 لضفلا اشم - 4
 کل ناش » لاق علك نا لوښز نأ ةريره ىا نع را نب واطَع نع لسا نب دنر نع رانيد نب هللا دبع

 « مهيلعو کف اوأطخأ نإو "کف اوباصأ ناق

 هلو ا اک هريغ و صاع نب ةبقع ثيدح ىلإ كلذي ريشي هفلخ نم متأو مامإلا متي مل اذإ باب ( هلو
 (نولصي ) هۆ . ةنسب هلبق تامو ىراخبلا خویش راغص نم جرعالاب فورعملا ىدادغيلا وه ( لهس نب لضفلا انثدح )
 نسحلا نع دحأ داز « كتالص باوث ىأ ( مكلف اوباصأ ناف ) هلق . لولعتلل « كل , هلوق ىف ماللاو « ةمنآلا ىأ
 رهاظب لاطب نبا كسمتو « امفذح هيجوت فلكست نع ىنغي وهو « مهتالص باوث ىأ « مهو ه دنسلا اذ یسوم نبا

 نوكردت لعل » اعوفص دوءسم نبا ثيدحن لدتساو ؛ تقولا ةياص] انه ةءاصالاب دارملا نأ معزف ةفوذحملا ةباورلا
 7 ةحبس اهواعجاو مهعم اولص مث تقولا ىف كدت ويب ىف اولصف مومةكردأ اذاف « اهتقو ريغل ةالصلا نولصي اماوقأ
 ىنعي مكلف تقولا ا نإو تقولا اوباصأ ناف : اذه ىلع ريدقتلا «ءهمريغو قاسنلا ها نسح ثبد۔ح وهو

 داع ال معم مهتالص دارملا نأ ىلع لدت امئاف دمحأ ةباور ىف ىلا ةدايزلا نع لفغو . ىهتن | تقولا ىف ىتلا ةالصلا
 نبا جرخأ دقو 2 ىسوم نب نجلا نع قرط نم امج رختسم ىف ميعن وأو ليعامسالا هجرخأ اذكو « دارفنالا

 اومتأ ناف « ةالصلا نولصي مارقأ نوكي » هظفل و ةمجرتلا دوصقم ىف حرصأ رخآ هجو نم ةريره ىبأ ثيدح نابح
 فو € محلو هلف تقولا باصأف سانلا مأ نم 0 اعوف م صاع نب ةبقع ثبدح نم دواد وأ یورو € مهو کف



 ناذآلا باتك- ۱۸۸ ٠

 تدسف اذإ مامإلا ةالص نأ معز نم ىلسع دري ثيدحلا اذه : رذاملا نبا لاق ‹ تقولا ةباصإ كرت نم معأ وه ام

 مثإ ال هلال دمعلا لباقملا أطخلا هب دري ملو « ةئيطخلا اوبكترا ىأ ( اؤطخأ ناو ) هلق . هفلخ نم ةالص تدسف
 رجافلا نأب هنم فيخ اذإ هلوق هريغ هجوو . هنم فيخ اذإ 'رجافلاو ربلا فاخ ةالصلا زاوج هيف : بلهملا لاق . هيف

 حصت هنأ اثدسحم موقب ىلص اذإ هنأ ىلع ليلد هيف : ةئسلا حرش يف ىوغبلا لاقو . ةكوش بحاص ناك اذإ مؤي امن

 ةالصلا نم ءىشب لضخ ن .,اهتالا ةع وهو كلذ نم معأ ىلع هريغ هب لدتساو . ةداعالا هيلعو نيم ومأملا ةالص

 حصألاو « هبئان وأ ةفيلخلا وه مامإلا نوكي نأ طرشب ةيعفادلا دنع هجو وهو : مومأملا متأ اذإ هريغ وأ ناك انكر

 اء أطخلاب دارملا نأ ىلع ءانب اقلطم زاوجلا ىلع هب لدتسا نم مهنمو . ابجاو كرت هنأ لع نمب الإ ءادتقالا ةه دنع

 نم اهئأ الو ةلمسبلا ةءارق ىرب ال نم فلخ لصي نكةداهتجالا رومالا ف فالخلا لحصو : لاق « دمعلا لباقي

 وه أرق اذإ حصت مومأملا ةالص ناف : لاق اهتودب ”ىزحت ةحتافلا نأ ىري لب ةحتافلا نم ةيآ اهنأ الو ةءارقلا ناكرأ
 ةع ىف رثؤي ال مامإلا أطخ نأ ىلع ثيدحلا لد دقو . أطخأ نوكي نأ ةلاخلا هذه ىف مامإلا لاح ةياغ نآل ةلمسبلا
 دقو < لاقم هيفو رائيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ةياور نم بايلا ثيدح : ( هبت ٠) باصأ اذإ مومأملا ةالص

 ىبأ نع بيسملا نب ديعس نع مياس نب ناوفص قيرط نم هانعم ىعفاشلا یورو ٠ نابح نبا دنع ادهاش هل انركذ

 مو مع ارم و E دا نولصيف موق ىنأي » ظفلب اعوفرم ةريره

 هتعدبإ , هيلعو "لص لا لاقو . . عبا نوتفأأ 3 ةمامإ یاب - 6”

 نح را دبع نب ديم“ ن م وا انثدح *ازوألا | اقدح فسوب ن وع انل لاقو : هللا دبع وأ لاق دكه

 ”مامإ كنإ : لاف وصح وهو هنع للا ّن نافع نب َنامع ىلع لخد هنا  رايخ نب ید نب هلا دبع نع

 َنّسحأ اذاف «ٌسانلا “لمعي ام نسحأ ةالصلا : لاقف . جّرحتنو نتف ”مامإ انل ىلصيو « ىرت ام كب لزنو « ةّماع

 » مهن ءاسإ *بذتجاف اوداسأ اذإو « موعم حاف ” مالا

 6 اهنم دبل ةروزتك نم الإ ثلث | فا ّلصْب نأ ىر ال » ئره* زا لاق : ئدیب “زا لاقو
2 

 ىبلا لاق : كلام نب سنا مس هنأ حايتلا ىلأ نع ةبمش نع ردن انت دح َنابأ ”نب دمع |نشر - ب 0

 « ةبيز ا 9 مطا حو رد ىبأل تب

 . كلذ نم معأ وه امب هرسف نم مهنمو « مامإلا ىلع جرف ةنتفلا ف لخد ىذلا ىأ ( نوتفملا ةمامإ باب ) هلو

 هلصو ( هتعدب هيلعو لص نسحلا لاقو ) هلو . ةعامجلاو ةنسلا لهأ فلا ام ايش دقتعا نم ىأ ( عدتبملاو ) هلق

 نسحلا لاقف ةعدبلا بحاص فلخ ةالصلا نع لس نسحلا نأ ناسح نب ماشه نع كرابملا نا نع روصنم نب ديعس

 نم هذخأ ام هلال ةغيصلا هذه ربع ليق « ىبايرفلا وه فسوب نب دم انل لاقو ) هلق .  هتعدب هيلعو هفلخ لص د
 لصتم وه : ليقو « ضرملا وأ ةلوانملا وأ ةزاجإلاب هلمحت ام كلذ نإ ليقو « انثدح هيف لقب ملف ةركاذملا ف هخيش

 هذهب ريعيال هنكل لصتم هنأ وهو « كلذ فالخ ءارقتسالاب ىل راف ىذلاو . ىنعملا ثيح نم عطقنم ظفللا ثيح نم

 ليعامسالا هلضو دقو ؛ لوألا ليبق نم انه ىذلاو « هطرش ىلع سيل وار هيف ناك وأ افوقوم نتملا ناكاذإ الإ ةغيصلا



 ۱۸۹ هوب تدوم ثيدحلا

 ینو « فوء نبا ىأ (نمحرلا ديع نب ديمح نع ) وق . ىبايرفلا فسوي نب دم انثدح : لاق ىحي نب دج ةيأور نم
 نب سنوي هفلاغو ؛ ىعازوألا نع ىرخأ قرط نم ليعامسالا هجرخأو . « ديمح ىلرخأ » ليعاسالا ةياور
 نب ربع هجرخأ ىرهزلا نع رمعم هاور كلذكو ٠ اضيأ ليعامسالا هجرخأ ةورع نع ىرهزلا نع : لاقف ديزي
 (ىدع نب ها ديبع نع) هلو . ناخيش هيف ىرهزلل نركب نأ لمتحيو « هنع ردنغ نع « نامع لتقم بات » ىف ةبش
 لفون ىنب نم رايخلا نب ىدع نب هللا ديبع ینئدح د ميهل ىبأو ليعاممالا دنع ىعازوالا نع كرابملا نبا ةباور ىف
 نم ناهثع ناكو هي ىنلا دبع ىف دلو هن وك ةباحصلا ىف دودعم ريبك ىعبات روكذملا هللا ديبعو « فام دبع نبا
 ىأ « مامالا تنأو ١ سنوي ةباور ىنو « ةءامج ىأ ( ةماع ماما كنا ) هل : هعضوم ف قأيس اكهمأ براقأ
 ىأ ( ةنتف مامإ ) هلق < انمؤي ىأ ( انل ىلصيو ) لب . راصحلا نم ىأ ( ىرت ام كب لزنو ) هلق ٠ مظعالا
 نذلا نييرصملا سوءر دحأ ىولبلا سيدع نب نمحرلا دبع وه : ليقف كاذب هيلا راشملا ىف فلتخاو « ةسنتف سيئر
 دحأ رشب نب ةنانكنإ : دازو ىزوجلا نبا هلاقو ؛ هريغو ربا دبع نبأ هنع هلقن اف حاضو نبا هلاق « ناثع اورصح
 « حوتفلا باتتك » ىف بابلا ثيدح ىور رمع نب فيس ناف انه دارملا وهو : تلق , اضيأ سانلاب لص مهسوءر
 فيك تلقف سانلاب ىلصي ةنانكو روصح وهو نامثع ىلع تلخد ٠ هيف لاقف هدنسب ىرهزلا نع ىرخأ قيرط نم
 « ناْثع نذاب نکل ىراصنالا فينح نب لهس نب ةمامأ وبأ ناثع رصح موب سانلاب ىلص دقو . كثيدحلا « ىرت
 ايف بلاط ىبأ نب ىلع مح ىلص كلذكو . ةريره ىلأ قيرط نم قيدملا نبا هاورو « حب دنسب ةبش نب رمع هاورو
 ىلع ءاج ىجضالا ديع موب ناک اہلف : لاق ىناجلا ديزي نب ةبلمُث ةياور نم « دادغب خيرات د ىف ىطخلا ليعاسا هاور
 تاولص ةدع مهب ىلص : هريغ لاقو . اهريغ مهب لصي مل : ىناواحلا نسحلا هاور اهف كرابملا نبا لاقو . سانلاب ىلصف
 ىراصنالا بوأ وأ اضيأ مب لص ليقو . یوف دانساب ةيش نب رمع هاور « فيثح نب لهس اضيأ م لصد
 ىأ « ةنثف مام]  هلوق ىنعم : ىدوادلا لاقو . ةنتف مام] هلوقب ادام ءالؤه نم دحاو سيل و « هللأ ديبع نب ةحاطو
 مهمأ ىذلا ركذي مل ناثع نأ كلذ ةحص ىلع لديو : لاق . ىجراخلاب هل صاصتخا ال اذه ىلعو ٠ ةنتف تقو مامإ
 هلوق نكي مل لاق (ک ناک ولو « هتمجرت نم فنصملا دارمل رياغم اذهو . ىنا لابعالا نسحأ هلعف نأ ركذ لب هوك
 مئأتلا جرحتلاو « هعم ةالصلا نم جرحتنل اناو » كدابملا نبا ةباور ىف ( جرحتت م ) هلق . ابسانم « جرحت د
 ةالصلا لاقف ) هلق . هبحاص ىلع قيضب هنال مثال لمعتسا مث « قيضلا جرحلا لصأو « مثإلا ىف عوقولا فاخن ىأ
 « نسحأ نم » ليعامسالا دنع ىعازوألا نع دايز نب لقعم ةياور فو «نسحأ ةالصلا ناد كرابملا نبا ةياور ىف (نسحأ
 اذإ لب , انوتفم هنوكك رضي ال لوقب هن أك مهعم ةالصلا ىف هل صخر هنأ هرهاظ ( نسحأف سانلا نسحأ اذاف ) هلق
 جاتحا ىتح ىدوادلا همهف ىذلا وهو « بابلا قايسل قباطملا وهو « هب نةتفا ام كراو هناسحإ ىلع هقفاوف نسحأ
 داخ حصن ال هفلخ ةالصلا نأ ىأر نوكي نأ لمتحم : لاقف ريثملا نبا فلاخو « ةنتف ماما هلوق ن فذح ريدقت لإ
 ةحيح ريغ ىجراخلا ةالصو « ةحيحصلا ةالصلا ىه نسحأ ىه ىتلا ةالصلا نال « نسحأ ةالصلا نإ هلوقب باوجلا نع:
 ىور افيس نال رظن هيو « قسافلا فلخ ةالصلا ةمص مدع ىف هبهذمل ةرصن هلاق اذهو . ىهننا ىتساف وأ رفاكام] هنال
 هناف نامثع الإ نامثع اورصح نيذلا فلخ ةالصلا سانلا هرك : لاق هيبأ نع ىراصن آلا فسوي نب لهس نع حوتفلا ف
 نذإلا ىلإ ةراشالا « نسحأ ةالصلا » هلوقب هدوصقم نأ ىف حرص اذهف . ىهتنأ هوبيجاف ةالصلا ىلإ اعد نم : لاق
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 ناذألا تناك

 : لاق لوحكم قيرط نم روصنم نب ديعس ىورو « ةئتف مامإ هلوق نم فنصملا همهف امل ديبأت هيفو « هفلخ ةالصلاب

 هنأ الإ عطقنم اذهو . ىرهزلا ثيدح وحن ركذف « كورصح نذلا ءالؤه فلخ ىلصن نأ جرحت انإ ناّمعل اولاق

 وأ لمف وأ لوق نم ركتي ام عيمج نمو امف لوخدلاو ةنتفلا نم ريذحت هيف ( بنتجاف اؤاسآ اذاو ) هلق . دضتعا

 ةالصلا نأ هيفو « ةملكللا قرفت دادزب الثل ةنتفلا نمز ىف مس الو ةعاملا دوهش ىلع ضحلا رثآلا اذه ىفو « داقتعا

 نذا ريغب ماقت نأ ”ىرحي ال ةممجا نأ معز نم لع در هيفو « ةعاملا ليطمت نم ىلوأ هفاخ ةالصلا هركن نم فلخ

 لوالاف اهحتفو نونلا رسكب هانيور ( ثنخلا ) هلق . ددلولا نب دمع وه ىازلا ضب ( ىديبزلا لاقو ) هلق . مامإلا

 نبا هاكح ابف كلا دبع وبأ مزج هبو ‹ ىتؤي نم هب دارملا ىتاثلاو . ءاسنلاب هبشلو نثتو رسكت هيف نم هب دارملا

 هبشتيف كلذ دمعتي نم دارملا ناب درو . هتقلخ لصأ كلذ ناك اذا هفلخ ةالصلا نم عنام ال لوألا نأب اجتحم نينلا

 هذه ىراخبلا ركذ : لاطب نبا لاق . ادام امهنم لك نوكي نأ ىدوادلا زوج اذهلو < ةحيبق ةعدب كلذ ناف ءاسنلاب

 لطعت الف هتبج نم وأ ةكوش اذ نوكي نأب ىأ ( ةرورض نم الا ) هلق . هتقيرط ىن نتتفم ثنحلا نال انه ةلأسملا

 ال : لاق ؟ ثنحماف : تلق , هظفلو هنع قازرلا دبع هجرخأ ديق ريغب ىرهزلا نع رمعم هاور دقو « هيبسب ةعاجلا

 ليقو « عيكو لمتسم ىخلبلا وه (نابأ نب دع انئدح) هلق . رايتخالا ةلاح ىلع لوم وهو «ه متؤي ال ةماركالو

 تيقاوملا ف رخآ عضومب هنع مدقت دقو ‹ ىخلبلا فالخم ردنغ نع ةياور ىطساولل دج مل نكل لمتحم وهو ىطساولا
 هجو : رينملا نبا لاق « بابب لبق هيلع مالكلا مدقت ( عطأو عمسا ) هلق . ىراخبلا هنع جرخأ ام عيمج اذهو

 امو « هنيدب لج نم ولخ ال مالسالاب دبع ثيدح ىمحي ىف ابلاغ دجوت امت ] ةروكذملا ةفصلا نأ بالا اذه ىف هلوخد

 ابلهأ نم سيل و ةمامالا مدقت ىتح هسفنب هناتتفا الا نكي مل ولو « ةعدبلا باكترا نع هتفص هذه نم ولخم

 نينثا اناك اذإ ءاوّس هئاذحب مامإلا نيم نع موق بسيسساب - ۷

 سابع نا نع ريت نب ديمس تعم لاق کلا نع بش انثدح لاق بر "نب نامل شو - ۷

 م« تامکر عبرا لصف ءاج م «ءاشملا وای هلل لوسر ىلصف ًةنوميم ىتلاخ تيب ىف كب > لاق اهنع هللا ىضر

 یتح مان “۾  نيتمكحر لص مث « تاكو سم ىلصف « ونی نع یل راتب نع ماف تن « اق من ا

 « ةالصلا ىلإ ج رخ "مث  ةُطيطَح لاق وأ - ةطيطغ تمم

 ۰ [ هفارطأو ٠١١ ثيدحلا رظا ]

 « هنج ىأ ةدم اهدعب ةمجعم لاذو ةلمبملا رسكب ( هئاذحم مامإلا نيب نع ) مومأملا ىأ ( موقي باب ) هلق

 اذك « هنع دعب ىلع نکل هبنج ىلإ ناكنم هب جرخأ ( ءاوس ) هلوقو . هنع الئام وأ هفلخ ناک نم كلذب جرخأف

 عازتنا فو « رخأتي الو مدقتي ال ىأ ءاوس هلوقو . اضيأ اذه جرخم هئاذحب هلوق نأ رهظي ىذلاو « رينملا نب نيزلا لاق

 راشأ فنصملا نأكو < آليلق هنود مومأملا فقي نأ بحتسي : انباع لاق دقو . دعب هدروأ ىذلا ثيدحلا نم اذه

 ىلإ تمقف د ظفلب سابع نبا نع بيرك نع ةمرخم ةياور نم ةراهطلا ىف مدقت دقف « هقرط ضعب ىف عقو ام ىلإ كلذب

 نعو . ةصقلا هذه نم اوحن سابع نبا نع ءاطع نع حيرج نبا نع قازرلا دبع ىورو . ةأواسملا هرهاظو « هبنج



 ا ل ا ا اود ۹۹۸ - 14۷ ثيدحلا
 ىح هب ىذاحأ : تلق . نمرألا هقش ىلإ : لاق ؟ هنم نوكي نبأ لجرلا عم ىلصي لجرلا : ءاطعل تلق لاق جرج نبا
 . معن : لاق ؟ ةجرف منيب نوكت ال ىتح هيواسب نأ بحتأ : تلق . معن : لاق ؟ رخآلا امهدحأ توفي ال هعم فصي
 تمقف « حبسي هتدجوف ةرجاهلاب باطخلا نب رمع ىلع تلخد » لاق دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نع أطوملا ىفو
 عم نيمومأم اناك اذإ ام فالخم « امومأمو امامإ ىأ ( انک اذإ ) لوق . « هني نع هءاذح ىنلمج ىتح ىنبرقف هءادو
 رينملا نب نيزلا هدروأو « « خلا موقي » نيونتلاب « باب د تاياورلا عيمج ىف اذكم . ( هيبنت ) . رخآ مكح امهلف مامإ
 لاطأ مث ةيمابفتساوأ ةلوصوم اهنوكنيب ددرتو « كلذ ىلع هحرشو « نم ةدايزو ةفاضالاب « موقي نم باب » ظفلب
 مكح مزاج فنصملا نأ ىف رهاظ قايسلاو ةفوذح نم نأ عقاولاو . امف افلتخم ةلأسلا نوك هببس نأو كلذ ةمكح ىف
 لاقف ىمخنلا الإ مامإلا نيم نع فقي دحاولا م وءأملا نأ ىلع قافتالا مهضعب لقن دقو . لعأ هللاو ددرتم ال هلأسملا
 ديعس هجرخأ « هيم نع ماق دحأ ءىحب نأ لبق مامإلا عكر ناف « مامإلا فلخ لجرلا ماق لجرو مامإلا ناك اذإ د
 وهو 2 كلذ فالخ ربظي ىح مومألملا فقوم ىف تريدعاف عاتجالا ةنظم مامإلا ناب مهضعإ هبجوو « روصنم نبا

 ۔یجب ايوق انظ نظي ثيح كلذب لوقي ناکام ميهاربإ نأ ىل رهظ مث . دساف سايق وهو « صنلل فلاخم هيكل نسح
 قبلا ركذو « نذؤملا ءىجب ىح ىدحو دوسالا فلخ تق ار » لاق هنع افي أ روصنم نب ديعس ىور دقو « نأ"

 هراسي نع تمقف د سم ةياور ىف ام « كلام انالخ مامالا ىلع مومألا ميدقت عاذتما بابلا ثيدح نم دافتسي هنأ

 رظن هيفو « هنیم نع ىنلعج ىتح هفلخ نم ىترادأف

 امه الص سفن مل هنيع ىلإ مامإلا وخ عامإلا راسب نع لجرا ماق اذإ اپ - ه4
 ناواس ن ةم رخ نع ديعس نب هبر دبع نع ورع ان٣ لح لاق بهو نا ان لح لاق دحأ اشم — ۸

 «ةليلا كلت اهدنع كَم ئنلاو ًةنوميم داع تن » لاق اهنع هلا ىطر سابع نبا نع سابع نبا ىلوم كلنا نع
 ناكو « حك تح مان مث« ةكر ةرشع ثالث یلصف «هنيت نع ىنلس یلدا وراپ ىلع تمقف « لصيماق < ًاضوخف
 كلذب ثري ی مدح : لاقف اريك, هب تدخل ورع لاق . « أوتي مو قصف جرغ دولا هاتأ "مل « خفف ماناذإ

 لطبي مل متلي هنأ روكذملا سابع نبا ثيدح نم ةلالدلا هجو ( خلا مامإلا راسي نع لجرلا ماق اذإ باب ) هْلِق
 لوق وه لوالاو « كلذ ىلع هرقي مل ب هنال لطبت دمحأ نعو « الوأ هراسي نع ماق هنوكعم سابع نبا ةالص
 هلو ٠ كلذ ىلع عباتي ملو « مامإلا راسي نع نوكسي دحاولا مومأملا فقوم نإ : بيسملا نب ديعس لاق لب «روهجا
 هجرخأو اص نبا هنأب جرختسملا ىف ميعن وأ مزج نكل < تاياورلا نم ءىش ىف ابوسنم هرأ مل ( دمحأ انئدح )
 ءارلا حتفب ( هر دبع نع ) هلو ٠ معن ىبأ دنع عقو اذكو « ىرصملا ثراحلا نبا وه ( ورمع ) لق . هقيرط نم
 هلق ٠ قسن ىلع نويندم نيعباتلا نم ةثالث دانسالا فو « یراصنالا ديعس نب یجب وخأ وهو ةدحوملا ديدشتو
 نأ ىلع هب لدتساو « هفلخ نم هرادأ هنأ مدقت دق ( ىنلمج ىذخاف ) هلق . «تب د ىنييمشكلا ةياود ىف ( تع )
 « هيلا روكذملا دانسالاب روكذملا ثراحلا نبا ىأ ( ورمع لاق ) هلق ٠ ىتأبس ا ةالصلا دسفي ال لمعلا نم كلذ لثم
 نب هللا دبع نبا وه اذه ىف روكذملا ريكب و « هقايس لثم ميعن وأ هقاس دقف « ىراخبلا قيلعت نم هنأ معز نم موو
 لجرب ولعلا هنع ةياورلا هذبب ثراحلا نب وربع دافتساو « جشالا
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 هيبأ نع ريبج نب يمس نب هللا دبع نع بوبأ نع ميهاربإ "نب ”ليعامسإ انندح لاق دم اشو -- ۹

 «وراسإ نع تمةق هەم لمأ تش ليلا ل راسو ىبلا ماقف « ىتلاخ دنع تب » لاق سابع نا نع

 6 هنيع نع ىنماقأف قمار رخو

 نبا ثيدح ىف سيل هلال « لاتحالا نم هيف امل ةلأ..ملا كع مزحي ل ( حلا موي نأ مامإلا وني مل اذإ باب ) هل

نبا مات نأ دعب الو هتالص ءادتبا ىف ال یون هنأ هيف سيل هنأ اك , ةمامالا وني مل عقلي ىنلا ناب حيرصتلا سابع
 سابع 

 ةلأسملا هذهو ‹ همدع لصألا لوألا امأو « ىناثلاب نمشي ام مومأملا فقوم هنم هاي] هفاقيإ ىف نكل « هعم لصف

 اضيأ رذنلا نيا لدتساو < ةمامإلا مامالا ىوني نأ ءادتقالا ةحصل طرتشي ال ةيمفاشلا دنع حصألاو « اف فلتخم

 هب م اومتثاو « ءادتبا ةمامإلا وني مل هنأ ىف رهاظ وهو « ثيدحلا « هتالص ىف زوجت انب علي ىنلا سحأ ايلف « اطهر

 دجأ بهذو . ىلامت هللا ءاش نإ مايصلا باتك ىف قاس اک ىراخبلا هقلعو ملم هج رخأ حياك ثيدح وهو . مرقأو

 ىلا نا » ديعس ىلأ ثيدحل رظن هيفو « ةلفانلا نود ةضبرفلا ف ىونب نأ طرشف ةضيرفلاو ةلفانلا نيب ةقرفتلا ىلإ

 ىذمزتلا هنمحو دواد وبأ هجرخأ « هعم ىلصيف اذه ىلع قدصتي لجر الأ : لاقف هدحو ىلصي الجر ىأر هلع

ارلا بريأ نارقأ نم وه ( ريبج نب ديعس نب هللا دبع نع) هلق . كاج لاو نابح ناو ةع زخ نبا هححصو
 « هنع ىو

ه ىف روك ذا سابع نبا ثب دح دئاوف ةمقب ىلع مالكلا قاس 6 نوب رص ميلك دانسإلا لاجرو
 ةثالثلا باو الا هذ

 ىلاعت هللا ءاش نإ رولا باك ىف امات

 ىلصف جر ةجاح لجرلل ناكو مامإلا لوط اذإ ساپ - ۰

 ا 4 a ہی

 مم ىلصب ناک لج نب داعم نأ » هلا دبع نب رباج نع ورع نع بش انئادح لاق “لاس اشو ۰
 ا م١ ال عا

 « هموق موي مجري" ؛ يو ىبلا

 [ 353١541931 ۰ ۷۰۰ ۷۰۱ : ىف هفارطأ 7٠١ ثيدحلا ]

 هلل لبيع نب راج تعم لاق ورع نع هش امدح لا ان لح لاق راش س 4 ید ~~ ۷۰4

 ”لجرلا فرصناف « ةرقبلاب ارفف ءاشءلا لصف ؛ ةموق موف مجرب م لي ةئبلا مم ىلصب لَم "نب داعم ناک لاق
Ta ٤ 50 26 5 ا 207 0 “ ر  

 « انتاف « انتاف لاف وأ ( رار ثالث )اقف « ناتف « ناتف : لاقف لب ىنلا خكبف « هنم لوا ادام ناکف

E il6 اهلظفحأ ال : ورع لاق . لّصفملا طّسوأ نم نیر وسب  

 « ءافلاب ء لصف د ىنييمدشكللو ( ىلصو جرف ةجاح ) مومأملا ىأ ( لجرلل ناكو مامإلا لوط اذإ باب ) هلق

 دعب ماهتئالا عطق زاوج ةيناثلا فو « ةمامإلا وني مل نم ماهتالا زاوج ىلوألا ىف نال « امل ىتلا ركع ةمجرتلا هذهو



 7% لهو - ۷۰۰ ثيدحللا

 ‹ دجسملا نم وأ ‹ اسأر ةالصلا نم وأ « ةودقلا نم جرخ هنأ لمتحيف « جرف ,ةمجرتاا ىف هلوق امأ و.« هيف لوخدلا
 : لات. « لجرلا فرصناف ٠ ثيدحلا ىف هلوق رهاظ وهو ؛ هيف ىلصف هلزنم ىلإ جرخ دارملا نأ رهاظلا : ديشر نبا لاق
 .ةياور ىف ناف  كلذك مقاولا سيلو : تلق . مدقت اک ..امم ناثالصأ , لمي هآر ىذلل تلي هلوق كلذ بس ناكو
 لسم ىف نکل «‹ ةودقلا وأ ةالصلا عطق نوكي نأ لمتحي اذهو « دجسم ا ةيحان ىف لصف لجرلا فرصفاف د ىتامفلا
  راثد نإ پراحمو رانيد نب ورع رباج نع هاور ثيدحلا اذه نأ لعاو . « هدحو لص مث لف لجرلا فرحتاف د
 نع ملسملو نايس نب لس نع بدآلا نو ةبعش نع انه فنصلل ور ةياورف 2 مسقم نب هلل ديبعو ريبرلا وبأو
 ہیرلا ىفأ ةياورو « اص ىبأب ةئورقم قاسنلا دنع یهو « نيباب دعب ىتأت براع ةياورو « هنع ميتال ةنييع نبا
 اهألو , اورعم اهتم هيلا جاتحم ام ركذأس هذه ريغ ىرخأ قرط هلو « ةعزخ نبا دنع هللا دبع ةياورو « لسم دنع
 ةرصتخم ةبعش نع هتياور نأ رهاظلاو « هارب نبا وه ( سم انئدح ) هلو . اهيلع ةلاوحلا لبسقل هذه ركذ تمدق
 ىلصف « لوق نم رهاظلا : ىنامركلا لاتو . هنع ىزارلا بوبأ نب دح قيرط نم قييبلا امجرخأ كاذكو انه اک
 . ًارهاظ ةمجرتلا قباطت مل كاذ نع تلخ ول انآ كلذ ىلع هل لماحلا ناكو « ىلو ألا قيرطلا تحن لاد , حلا ءاشملا

 ىلوآلا قيرطلاب دافتساو « هتداع ىلع ثيدحلا لصأ ىلإ ةراشإلا كلذب ىراخبلا دارم نإ : لوقي نأ لئاقل نكل

 لسم داذ ( تلي ىنلا عم ىلصي ) هلق . رباج نم ورع عامسب حيرصتلا ةدئاف ةيناثلا قيرطلا ىف نأ ا « دانسالا ولع
 مث) هلق . نيترم ةالصلا ىلع اف بظاوي ناك ىلا ىه ءاشملا نأكف « ةرخآلا ءاشع » ورمع نع روصنم ةياور نم

 « ةالصلا مهب لصيف » بدآلا ىف فدصللو « ةالصلا كلت مهب ىلصيف » ةروكذملا روصنم ةياور ىف ( هموق موف عجرب
 ناک ىلا ةالصلا ريغ لَم ىنلا عم امباصي ناك ىلا ةالصلا نأ دارملا نأ معز نم ىلع در اذه ىفو « ةروك ذملا ىأ

 نبا نع ىديحلا ةياود ىفو « مهمأف هموق ىنأ مث ءاشعلا لِي ىنلا عم ةليل لصف هنييع نبا ةياور فو « هموقب اهيلصي
 مث » هنع ىعفاشلا ةياور ىفو « ةلس ونب مه هموق نال هيف ةفلاخم الو ءم اماصيق ةملس ىب ىلإ عجري مث د ةئيدع

 « تاياورلا مظعم ىف اذك ( ءاشعاا ىلصف ) هلق . « انمؤيف عجري مث » دمحألو « ةلس ىنب ىف هموقب اهلصيف عجر,

 ىنأ ةياور نم قازرلا دبعل اذكو » برغملا هباحصاب ىلص » براعم قيرط نم ىواحطلاو ةناوع ىنآل ةياور ىف عقوو
 . حصأ حيحصلا ىف امف الإو « مت ازاجب ءاشعلا برغملاب دارملا نأ ىلع وأ ىتأيس اك ةصقلا ددعت ىلع لمح ناف . رييزلا

 ليعامسالا ةياور ىف نكلا « ةرقبلا ةروس لوقي لب ةرقبلا لوقي نأ هركي نم ىلع هب لدتسا ( ةرقبلاب أرقف ) هلوق
 فنصلل و « هوحن ةنبيع نبا نع لسملو « ةرقبلا ةروس أر قف هيف ىراخبلا خيش راشب نب دم نع نايفس نب نسحلا نع
 لسم حرص هنو ؛ اهتءارق ىف أدتبا هنأ دارملاو « ةاورلا تافرصت نم كلذ نأ رهاظلاف « ةرمبلا مج رق , بدآلا ىف

 ةءاور نم جارسللو ٠ كلا ىلع « ءاسنلا وأ ةرقإلا ةروسب أزقف » براع ةباور ىفو« ةرقبلا ةروس حتتفاف » هظفلو

 أرق نوكي نأ لمتحا هطبض ناك ناف واولاب ىلازربلا قولا طخب هتيأر اذك« ءاسسنلاو ةرقبلاب أرقف » براعم نع رعسم

 ىهو «ةعاسلا تبرتقا ًأرقف ١ ىوق داساب ةديرب ثيدح نم دحأ دنع عقوو « ءاسنلاب ةيناثلا ىفو ةرقبلاب ىلوالا ف
 ىلايطلا دراد وبأ ىور نكل ؛ لجرلا اذه ةيمستت ةمدةتملا قرطلا نم ءىش ىف عقب ملو « ددعتلا ىلع لح نإ الإ ةذاش

 بک نب ”ىبأ نب مزح س د لاق هيبأ نع راج نب نمحرلا دبع نع بهيح نب بلاط نع هقيرط نم رازيلاو هدنسم ىف
 ال : رازبلا لات . ثيدحلا < هل حضان مزح عمو ةلب وط ةروسب حتتفأف ةمتعلا ةالض هموقب ىلصب وهو ليج نب ذاعم
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 رباج نبا نع هلع بلاط نع رخآ هجو نم نثسلا ىف دواد.وبأ هاور دقو . ه١ زباج نبا "الإ رباج نع هامس اذحأ لمن

 ٠ فالتخالا نم مدقت ام وحن وهو « برغملا ةالص ه هدنع عقوو . امزح كردي مل رباج نباو «ةصقلا بحاص مزح نع ِ

 ‹ هقيرط نم نيهاش نبا هجر خأ هفحص هنأكو امزاح هامسف رباج نع ريبزلا ىبأ نع ةءيهل نبا ةاورو ؛ براح ةباور ىف

 مؤي ذاعم ناك ه لاق سن نع بيهص نب زيزعلا دبع نع حيحع دانساب نكسلا ناو ىلعي وبأو قاسنلاو دمحأ هاورو

 ناحلم نب مارح هنأ مهضعب نظو « فلآ اهذعب ءارب هيف اذك ثيدحلا ءهلخن قسب نأ ديري وهو مازخ لخدف هموق

 مزح نم افيحصت نوكي نأ لمتحيو « ةياورلا ىف ابومنم هرأ مل نكل .:تامهملا ف بيطخلا مزج كلذيو سنأ لاخ

 هل ركذو بعك نب "أ نب مارح ةباحصلا ىف ركذ هناف ربلا دبع نبا عينص ”ىون كلذ ىلإو «' تاياؤرلا هذه عمتجتف

 هيب أ ةيمست ىلع زيزعلا دبع ةياور ىف فقأ ملون « سنأ نع بيهص نب ذيزعلا دبع ةياورل هتيمست ازعو.. ةصقلا هذه ٠
 دمحأ هجرخأ رخآ لوق هتيمسن ىف ءاجو < سنآ همسي ملو راج هام دحاو بالاو فحصت هما نأ ىلع یب هنأكو

 ىف لظن انا هللا ین اي : لاقف مقلب ىنلا ىنأ ذ هنأ ماس هل لاقي ةبلس ىنب نم لجر نع ةعافر نب ذاعم ةياور نم اضيأ

 دهشتسا هنأ هيفو « ثيدحلا ءانيلع لوطيف هيتأنف ةالصلاب ىدانيف لبج نب ذاعم ىتأيف « لصنف ىنم' نيح ىتأنف انل امعأ

 ةعاقر نب ذاعم نع هجولا اذه نم ىاربطلاو ىواحطلا هاور دقو « هکردب م ةعافر نب ذاعم نل لسرم اذهو « دحأب

 دنع عقو نكل « اضيأ الس هامسو راج نع'رخآ هجو نم رازبلا و « السم هرك ذف ةبلس ىنب نم الجر نأ

 اذه نيب مبضعب عمجو . لعأ هللاو فيحصت هنأكو ماللا نوكسو هلوأ حتفب لس همسا نأ هجولا اذه نم مزح نبا

 له ةروسلا ىف فالتخالاب و برغملا وأ ءاشعلا ىه له ةالصلا ف فالتخالاب كلذ ديأو « ناتعقاو امهنأب فالتخالا

 نابع وهو لمعلا نم ءاج هنوكل طقف ليوطتلا لدجال وه له لجرلا رذع ىف فالتخالابو تبرتقا وأ ةرقبلا ئه
 عملا اذه لكشتساو . ةديزب ثيدح ىف اک لخنلا ىف ءاملا ىلع فاخ هنوكل وأ كاذ ذإ هلخن قسب نأ دازأ هنوكل وأ

 الوأ أرق نوكي نأ لاتحاب كلذ نع باحيو ٠ ليوطتلا ىلإ دوعي مث فيفختلاب هرمأي قلتي هنأ ذاع :نظي ال هنآل

 نوكي نأ لمتحيو « قأيس اك اهب أرقي نأ هرمأ ىلا روسلا ىلإ ةبسنلاب ةليوط ىهو تبرتقا أرق هاهن الف ةرقبلاب

 عناملا نأ نظ مالسالاب مهسوفن تنأمطا امل مث « :مالسالا ىف لخدب نم ضعب نيفنت نم ىثخي امل عقو الوأ ىبنلا

 نأ لاتحاب ىوونلا عمجو « لغشلا بحاص فداصف روطلاب برغملا ىف أرقي هلي ىنلا عمس هنآل تبرتقاب أرقف لاز
 ريبزلا ىبأ ةباور ىف عقوو . رخآ فرصناف ةيناثلا ف تبرتقا أرق مث « لجر فرصناف ةرقبلاب ىلوالا ىف أرق نؤكني

 . لغأ هللاو . املس هامس نم ةءاور ىوقيو « 'ةلس ىنب نم ناك هنأ ىلع لدي اذهو « انم لجر قلطناف د لسم دنع

 نل ء لاجرلا نم دحاو لاق هنأكف « سنجلا هب داري نأ لمتحيو. « ىنهذلا دهعلل هيف ماللا ( لجرلا فرصناف ) هلق

 نب ميلس ةءاور فو « فرضصناف لجر ماقف د ىليعامسالا ةياور ىف عقوو . هادؤم ىف ةركشلاكس نجلا في رعل.ف#رغملا

 رهاظ وهو « هدحو ىلص مث لف لجر فرختاف » سم دنع ةنييع نبالو « ةفيفخ ةالص ىلضف لجر زوجتف » نايخ

 ناو ءءلس مث د هلوسقب ةنيبع نبا نع درفت لسم خيش دابع نب دم نأ قهيبلا ركذ:نكل « ةالصلا عطق هنأ ىف

 « مالسلا اوركذي مل رباج باحصأ نم اذكو رانيد نب ورمع همخيش باحأ نم اذكو ةنيبع نبا باحأ نم ظافحلا

 لدن تاياورلا رئاسو ء.ةالصلا نم هب للحتي مالسلا نآل ةالصلا عطق لجرلا نأ ىلع لدت ةظفللا هذه نأ مهف هنأكو

 مالكشلا ف « دنسملا حرش » ىف ىعفارلا لاق .:ادرفنم اهيف رمتسا لب ةالصلا نم جرخي ملواطقف ةودقلا عطق هنأ ىلع



 يدلل ۷٠١ - ۷٠ ۱

 ةبهج نم لمتح اذه : . هدو لصف هفلخ نم لجر.ىحنتف » .ثيدحلا اذه ىف ةنييع نبا نع ىمفاشلا ةياور ىلع

 عطقي ال: ضرفلا نآل هيلع لوم ريغ هنكل « هيضنل اهفنأتساو هتالص عضوم نغ ىحنتو ةالصلا عطق هنأ ظفملا

 جانو. . ادرفنم ةثالص متي ةودقلا عطقي نأ مومألل نأ ىلع ةيعفاشلا هب لدتسا اذهو . ىهتنا هيف عورشلا دعب ٠
 هنأ ىلع ليلد لس هنأ اهبف ىتلا ةباورلا ىف لب.« هتالص ىلبع ىنب و هقراف هنأ هيف سیا هنال هبف ةلالد ال : لاقف هف ىوونلا

 ( هنم لاني. ذاعم ناكف ) هلق ؛ رذمل امل اطب] و ةالصلا عطق ذاؤج ىلع لديف « اهفن أتسا مث ابلصأ نم ةالصلا عطق

 ةرثك ىلع لدت ىلوألاو < هنم لوانت اذاعم -. ةددشم نونو ةزمج  نأكف » ىنيمشكلاو « هنم لوانت , لمتسللو

 خلبف د هظفل و نايح نب ميلس ةءاور ىف هرسف دقو « ءوسب ه هركذ : هلوانت وأ هنم لاني ىنعمو « ةيناثلا فالخع هنم كلذ

 نينآل هللاو ءال : لاق ؟ نالف اي تقفانأ : هل اولاقف , ةنييع نبالو « رييزلا بال اذكو « قفانم هنإ لاقف اذاعم كلذ

 ( قلي ىنلا كلذ غلبف ) هلو . لجرلل ذاعم بامأ هلاق مث الوأ كلذ لاق اذاعم نأكو « هنريخالف قلب هللا لوسر
 : ذاعم لاقف د ىاسنلا ةءاور ىفو « ذاغم نم ىتشاف ءاج ىذلا هنأ ريبزلا وبأو براع اذكو هتياور ىف ةنييع نبا نيب

 ٠ : لاقف ؟ تعنص ىنلا ىلع كلمح ام : لاقف هيلا لسراف « هل كلذ ركذف « قلي هللا لوسرل كلذ نركذ ال تحبصأ نل

 نم ىكتشاف ءاج هيلا لسرأ ايلف « ىوكشلاب هةيس اذاعم نأكو « ثيدحلا ركذف « ىل حضان ىلع تلمع هللا لوسر اي

 نم كش ( ًانتاف لاق وأ ) هلق . « اثالث 0 و ذاعم

 كيدح ىف دحالو « انتاف نوكت نأ ديرت أد ييبزلا ىبأ ةياود ىو « ةردقملا ناك ريخ هنأ ىلع بوصاموهو « ىوارلا

 ليوطتلا نأ انه ةئتفلا ىنعمو « مهب لوطت الو قنأ هن دح ىف داذو ءاقاق كت ال ذاعمان » مدقتملا ةعافر نب ذاعم

 لاق رمع نع ححح دانساب بعشلا ىف قييبلا ىورو « ةعاملا ىف ةالصلله هركتللو ةالصلا نم مبجورخل ايس نۈكي

 : ىدوادلا لاقو « هيف مه ام مهلا ضغبي ىح ةالصلا موقلا لع لوطيف امامإ مدحأ نوكي ٠ هدابع هللا ىلإ !وضغبت الو

 لق ( نينمؤملا اونتف"نيذلا نا إل ىلاعت هلؤق هنمو « لبوطنل اب مج .ذع هلال بذعم ىأ « ناتف د هلوقب ديرب: نأ لمتح

 لاق هنأكو ( امظفحأ ال ) رانيد نبا ىأ ( ورمع لاق « لصفملا طسوأ نم نیت روسب هرمأو ) وق ٠ مهويذع هانعم

 كبر مسا حبسو اها سمشلاو ارقا ورمع نع نايح نب ميل ةءاور ىفف الإو « ةيعشل هثيدحن لاح ىف كلذ

 ايأ نإ ورمعل تلقف : ةئيبع نا لاق ءاذكب أرقاو اذكب أرقا » لسم دنع ةنييع نبا ةياوز ىف لاقو « اهوحنو ىلعالا

 وحن قرع لاق « ىلعألا كبر مسا حسبو ىثذي اذا ليللاو اهاحضو سمشلاب أرقا , لاق هنأ رباج نع انئدح ريبرلا
 مساب أرقا 5 .هثالثلا حم لسم دنع ريبزلا بأ نع ثيللا ةباور ىفو « رباج نع هئيدح ىف براعم كاذب مزجو « اذه

 حم ةنيبع ننأ نع ىديملا ةباور فو < قازرلا دبع هجرخأ « ىحضلاو د ريالا ىلأ.نع حيرج نا داز <« كبر

 هنأ اهمحأ نآرقلا لئاضف ىف قأتس لاوقأ لصغمل اب دارملا فو « قراطلاو ءامسلاو جوربلا ثاذ ءامنلاو ١ لوالا ةئالثلا
 «طسواملا راصق نم اهب لثم ىلا روسلاو طسواملا هب ديرب نأ لمتح (طسوأ) هلق . نآرقلا رخآ ىلإ ق لوأ نم

 ءادتقا ةحص ىلع ثيدحلا اذ لدتساو ٠ لعأ هللاو . لصفملا نم لاحلل بسانملا ىأ لدتعملا هب ديرب نأ لمتحتو

 قازرلا دبع هاور ام هيلع لدبو « لفنلا ةيناثلابو ضرفلا ىلوألاب ىوني ناك اذاعم نأ ىلع ءانب « لفنتملاب ضرتفملا

 داز بابلا ثيدح ىف راج نع رانيد نب وز نع حي رج نب ١ قيرط نم مهريغو ىنطقرادلاو ىواحطلاو ىعفاشلاو

 )١( هدانع ىلإ هللا ضغن هبت ال » ضايرلإ ةطوطإع ىف «



 نافالا باتك ۔ ۰ ۱۹٦

 قازرلا دبع ةاور ىف جرج نبا حرص دقو ‹ حيحصلا لاجر هلاجر حيح ثيدح وهو « ةضيرف مملو حوطت هل يمد

 هقاس ةنيبع نأ ناب هل ىواحطلا ليلعتو < دودرم حمب ال هنإ ىزوجلا نبا لوقف ٠ هسيادن ةمہت تفتتاف هيف هعايسب ٠

 نبا نم لجأو نسأ حيرج نبا نآل , هتم ىف حداقب سيل ةدايزلا هذه ركذي ملو جرج نبا قايس نم متأ وربع نع
 هنم ظفحأ وه نم ةياورل ةيفانم تسيل ظفاح ةقث نم ةدايز ىبف كلذك نكي مل ولو « هنم ورع نع اذخأ مدقأو ةنييع

 نأ »اوج ةجردم نوكنت نأ لاتحاب اف ىواحطلا در امأو . اهتحصب محلا ىف فقوتلا ىنمم الف اددع شک أ الو

 « نييجو نم ىور اذإ ايس الو هنم وهف ثيدحلا ىلإ امومضم ناك امف ‹ ليصفتلا تبثي ىح جاردإلا مدع لصالا

 ىواحطلا لوقو « هنع رائيد نب ورمل اعباتم رباج نع رخآ هجو نم ابجرخأ ىعفاشلا ناف « كلذك انه سالاو
 رع هنأ رباح نظي الو هنم كلذ عمس هنأ ىلع لوم وهف ذاعم عم ىلصي نم ناک !رباج نال دودرم رباج نم نظ وه

 اذإ » زب هلوقب كلذل انب امأ جاجتحا امأو . هيلع هعلطأ صخشلا كلذ نوكي ناب الإ دهاشم ريغ ماب صخش نع

 ريغ نم تسيقآ ىنلا ريغ ةالصب سبلتلا نع ىهنلا هلصاح نأل , ديحي سيلف « ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تمبقأ
 ذئنيح تسيل ابال هموقب ةيناثلا لصي نأ ذاعم ىلع عذتمال ةضيرفلا ةبن تنيعت ولو « لفن وأ ضرف ةينل ضرعت
 وه ىذلا دجسملا ىف ةمب الا لضف أ فاخ ضرفلا ةليضف كرتي نأ ذاع ني ال انباحصأ ضعب لوق كلذكو « هل اضرف

 عنتم مل هل ىنلا صاب لاذ ناك اذإ : لوقي نأ فلاخلا نكل حيجرت عون هيف ناک نإ و هناف ٠ دجاسملا لضفأ نم

 ىف ةقيقح « ءاشعلا لِي ىنلا عم ىلصي ناك » هلوق ىف ءاشعلا نإ ىناطخلا لوق كاذكو « مابتالاب لضفلا هل لصح نأ

 نبا لوق امأو . لفنتلا اب ىوني نأ ىفاني ال اذه : لوقب نأ هفلاخ نل , عوطتلا اهب ىوني ناك لاقي الف « ةضورفملا
 ؟ مدنع زوج ال ام ذاعم ىلإ نوبسني فيكف اعوطتم هيلصي نأ ميقآ اذإ ضرف هيلع نمل نوزي ال نيفلاخلا نإ : مزح
 ل امنآل اهيف ةجح ال : ىواحطلا لوق امأو . ةمدقتملا ةدايزلاب كسلا ةيوجآلا لسأو ‹ ىوق صقن لات اک ناک نإ اذهف

 عقاولاو « ةجح هريغ هفل اخ ل اذإ ىباحصلا ىأر نأ ىف نوفلتخ ال مهنأ هباوخل ءهريرقت الو ب ىنلا ساب نكست

 الو : لاق « مزح نبا هلاق ايردب نومبرأو ايبقع نوثالث مييفو ةباحص مهلكذاعم مهب ىلصي ناكنيذلا نات ‹ كلذك انم
 امو . مريغو سنأو ءاردلا وبأو رمح نباو ربع زاوجلاب مهعم لاق لب « كلذ عانتما ةباحصلا نم مهريغ نع ظفص
 ىلصت هيف ةضيرفلا تناك ىذلا تقولا ىف ناك كفذ نأ لايتحال ةجح هيف نكي مل كلذ عيمج انملس ول : ىواحطلا لو

 هنابو « خوسي ال وهو لاهتحالاب خسنلا تابث] نمضتي هناب ديعلا قيقد نبا هبقمت دقف « اوسم نوكيف ىأ « نيت
 ثيدح وهو كلذ ليلد هيف قاس دق هناف هب اتك ىلع فق ملهن أكو . ه | ةضيرفلا ةداع] نم هادا ام ىلع ليلدلا ةماق] همز

 مث مجتويب ىف نولصي اوناكةيلاعلا لهأ نإ د لسمم رخآ هجو نمو « نيت م مويلا ىف ةالصاا اولصت ال » هعفر رع نب
 نأ نع ىبنلا نوكي نأ لاتحال , رظن هتح ريدقن ىلع كاذب لالدتسالا ىنف « ماهف كلذ هغلبف مقلب ىنلا عم نولس

 ثيدحم خوسنم ىهنلا اذه : لئاق لاق ول لب « نيثيدحلا نيب اعمج قيبلا مزج كللذبو  ةضيرف اهنأ ىلع نيترم اهواس
 الف ةثلاثلا رخاوأ ىف دحأ تناك : لوقن اتال دحاب دهشتسا اهب> اص نآل ةعردق ةصقلا لاقي الو « اديعإ نكي مل «ذام

 ىف اهتيلص اذا » هعم ايلصي مل نيذللا نيلجرلل لي لاق دقو « الثم ةثلاثلا ف نذإلاو ىلوآلا ىف ىلا نوكي نأ عنا
 دوسالا نب ديدي تيد نم نزلا باحصأ هجرخأ < ةلفان ل ااف ميعم الصف ةعاج دجسم اهتتأ مث اكلاح
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 اضيأ زاوجلا ىلع لهو < لب ىنلا ةايح رخاوأ ىف عادولا ةجح ىف كلذ ناكو ٠ هريغو ةم زخ نبا هحصصو ىرماعلا

 مث تقولا ىف كتويب ىف اهولص , نأ اهتاقيم نع ةالصلا نوزخؤي و هدعب نوتاي نيذلا ةماألا كردأ نم 2 هيعأ

 ثراحلا نب لس ثيدح ىف هلوقب كلذ نع اذاعم ىن مب هنأ ىواحطلا لالدتسا امأو . « ةلفان مهعم اهولعجا

 ففخت نأ امإو كموقب لصت الو ىعم ىلصت نأ امإ انعم نأ ءاوعدو « كموقب فذخت نأ امإو ىعم لصت نأ امإ »

 نأ امإو فذخت مل اذإ طقف ىعم ىلصت نأ امإ ريدقتلا لب : لوقي نأ هفل اخت نال رظن هيفف « ىعم لصت الو كموقب

 لوثسملا وه هن ال فيفختلا كرتب فيفختلا ةلب اقم نم هيف امل ءهريدقت نم ىلوأ وهو ٠ ىعم للصتف كموقب فذخت

 ةرهاظ ةفلاخع اهبف ةفص ىلع ارارم تعقو فوخلا ةالص ناب اخوسنم هن وكب مهضعب ةيوقت امأو ٠ هيف عزانتملا هنع

 ال هبجو ىلع نيترم مهب لب ىنلا ىلصل لفنتملا فلخ ضرتفملا ةالص تزاج ولف « نمآلا لاح ىف ةيفانملا لاعفالاب

 هجرخأ اک نیت م فوخلا ةالص مهب ىلص لتي هنأ تبث هنأ هباوجل « عنملا ىلع كلذ لد لعفي مل الف ٠ ةافانم هيف عمت

 اأو . ذاوجلا نايبلف ةفلاخلا نم عون ىلع مهب هتالص امأو « هوحت رباج نع ساو « احيرص ةركب ىنأ نع دواد وبأ

 *ىزجلا ردقلا نال < ديعلا قيقد نب | لاق مك فيعض وبف تقولا كلذ ىف ءارقلا ةلقل ةرورضلل ذاعم لعق ناك مهضعب لوق

 ىو . ةالصلا ىف اعرش هنم عوام رمأ باكترال اببس نوكي ال داز امو « !ريثك هوظفاح ناك ةالصلا ىف ةءارقلا نم

 اذإ ليوطتلا هركي ال لاق نم اهأو « نيمومأملا لاهل ةاعارم ةالصلا فيفخت بابحتسا اضيأ دئاوفلا نم بابلا ثيدح

 « بابلا ثيدح ىف اک ةالصلا ىف هلوخد دعب هب متأيف تاب نم لاح معي ال دق مامالا نأ هيلع لكشف نيمومأما ءاضر لع

 هيفو . مريغ هلخدي ال ناكم ىف ليوطتلاب نيضار نيروصحم موقب لصم ىف ضرف اذإ الإ اقلطم ليوطتلا هركي اذه لعف

 زاوجو ( نيترم دحاولا مويلا ىف ةدحاولا ةالصلا ةداعإ زاوجو « ةالصلا فيفخت ىف رذع ايندلا رومأ نم ةجاحلا نأ

 نكي مل كاذك ناک ول : رينملا نبا لاقو ء بقعتو مهضعب هب لدتساف رذع ريغب امأو « رذعل ةالصلا نم مومأملا جورخ

 زاوج كلذ ىفاني الو « ةعامجا ةالص ىلع ةظفاحلا فيفختلاب رمآلا ةدئاف نال رظن هيف و « ةدئاف فيفختلاب ةمئآلا رمال

 'ةالص زاوج هفو . رظنلا اذه وهن هيفو ةعاملا ةالص بوجو ىلع ةصقلاب مهضعب لدتسا اک اذهو « ادرفنم ةالصلا

 فخ و « ماهفتسالا ةروصإ هعوقول فطلب راكنالا هيفو . رذعب ناك اذإ ةعامجلاب هيف ىلصي ىذلا دجسملا ىف درفنملا

 « ديك أتلف اثالث هراركت امأو ‹ تاهوركملا ىف راكنالاو « لوقلاب ر زعتلا ىف ءافتتكالاو « هيسحب دحأ لک بزمن هنم

 زاوجو « رهاظلا ىف أطخ هنم حقو نم راذتعا هيفو . هنع مهفتل اثالث ةملكلا ديعب ناك لع هنأ للعلا ىف مدقت دقو

 لصف نم ىلع مول ال هنأو « كلذ لعف نع ريفنتلل نطاب رذع هل ناک نو رهاظ روذحم ىف عقو نم تح ىف عوقولا

 قفانملا ةفص نم ةعاجلا نع فلختلا نأو « الوأتم كلذ .

 دوجسلاو عروك را ماْإَو « مايقلا ىف مامإلا فيفخت تسيسساب - ١
 سم ا 0ع مَ E ا ت ماع كرو شم

 قتربخأ : لاق 1 تمم” لاق 'ليعاممإ انث دح لاق ريهز ان دح لاق سنو نب دمحأ شاو - ۲

 .٠ الآ ٠ع 2 .erer ةه 1 8 نعي

 ”تيأر اف . انب "لطي ام نالن لجأ ن٠ ةادثلا ةالص نع رعأتأل ىلإ « هللا لوسر اي لاو : لاق الجر نا» دوعسةوبأ

 ديب نأ هل عرش ىرخأ ةعاج رضح مث ةعاج ىف“ هدحو ىلع نك ىعرش غ وسل كلذ زوبع امن لب « هقالطإ ىلع اذه سیا )١1(

 لغأ لاو ٠ ذامم ةصقك ةيناثلا ةعاجا اتار امام] ناكول كلذ لشو « كاذب رمألاب ثيداحألا ةسصا مهعم ةالسلا
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 «زوجتيلف سانلاب لصام كاف « ”نيرفنم كني نإ : لاق "م . ذئموي هنم ًابضغ دشأ ةظعوم ىف هل هللا لوسر

 « ةجامللا اذو رييكلاو ٌفيمضلا_مهف نف

 باب لاق هنأك عم ىنم واولا : ىنامركلا لاق ( دوجسلاو عوكرلا مامو مايقلا ىف مامإلا فيضخن باب ) هلق

 زوجتلاب رمأي ال هنا < زوجتيلف » هی دسم ا ىف هلوقل ريسفت وبف « تابجاولا نم ءىش هتوفي ال ثيحب فيفختلا
 طظنل نأ عم مايقلاب ةمجرتلا ف فيفختلا صخ : هريغو ديشر نبا هعبنو رينملا نبا لاق , ةالصلا داسف ىلإ ىدؤملا

 ا لح عو ال ادعا مانا وه ان باف ى ب ىذلا 29 + متلو لاق ثيح معأ ثيدحلا

 رباظي ىذلاو . امخلم یہا . ةءارقلاب صتخم اف فيفختلاب مالا ناف ءذاعم هن مق ىلع بابلا ثيدح لمح هنأكو

 ثيدحل ةراغف ذاعم ةصق امأو « هتداعك ثيدحلا قرط ضعب ىف درو ام ضعب ىلإ ةجرتلاب راشأ ىراخبلا نأ ىل

 تناكو حبصلا یف تناك هذهو «ةيلس ىنب دجسم ىف تناكو اذاع» اهو مامإلا ناكو ءاشعلا ف تناكذ اعم ةصق نال بابلا

 نسح دانساب ىلعي وبأ هجرخأ اک بعك نب "ىبأ هب دارملا لب < ذاعم انه مهلا مامإلا رسف نم موو , ءايق دجسم ىف

 « ةليوط ةروس حتفتساف ءابق لهاب ىلصي بعك نب ىبأ ناك د لاق رباج نع جلاب وهو ةيراج نب ىسيع ةياور نم
 ركشي إب ىنلا اف بأ بضغف <« هتالص نم لتفنا اهحتفتسا هعمس ايلف  ةالصلا ىف راصنالا نم مالغ هعم لخدف

 اذاف « نيرفنم كنم نإ : لاق مث هبجو ىف بضغلا فرع ىح تلم ىنلا بضفف « ايبأ وكشي مالغلا أو « مالغلا

 ثيدح ىف هلوقب دارملا نأ ثيدحلا اذه ناباف , هجاحلا اذو ضيرملاو ريبكلاو فيعضلا كفلخ ناف . |وزجواف متيلص

 نم یناربطلا ینو . ناكعضوم ىأبو مامالا ةيمست اضيأ هنم ديفتساو ‹ ةءارقلا ف ىأ « نالف انب ليطي ام د بابلا

 امهمامت ] قشي ال دوجسلاو عوكرلا نإ رينملا نبا لوق فو .  دوجسلاو عوكرلا متيلف انمأ نم د 0 نب ىدع ثيدح
 ثيدح قأيسف ‹ قشي دقف مالا ةباغدارأ نإو « هنم ديال كاذف مام مسا هيلع قلطي ام لقأ دارأ نإ هناف « رظن
 « ىنعجلا ةيواعم نبا وه ( ريهز انئدح ) هلق ٠ ءاوسلا نم ابيرق هدوجو هعوكرو همايق ناك يلي هنأ ابيرق ءاربلا

 . نويفوك هلك دانسالاو « ىردبلا یراصنالا وه دوعسم وأو« مزاح ىبأ نبا وه سيقو , دلاخ 0 نبا وه ليعاساو

 ىبأ عمّال ذاعم عم تناك هتصق نال بعكن تأ نوا معز نع مو 5 هما ىلع فقأ ل ( الجر نأ ) هلق

 نبا ةياور فو « ليوطتلا لجال ةعامجا عم اهرضحأ الف ىأ ( ةادغلا ةالص نع رخاتال ىلا ) هلق . بمكنبا

 باتنكىف مدقتو « هيلع ركتي مل هلال كلذ لثم زاوج هيفو « مسقلا ةدايزب « رخانآل ىنإ هللاو » ماكحالا ىف كرابملا'

 دارملا نوكي نأ اضيأ لمتحمو . هبيجوت مدقتو « ةالصلا كردأ داك أ ال ىنإ » ظفلب « معلا ف بضغلا باب » ىف معلا

 نكي مل اذإ ام فالخم « هليوطتب اتوثو تقولا لوأ ىف ءىجلا نع لغاشتي نأ هل ىضتقا هليوطت نم هفلأ ىذلا نأ

 هجوتب مث هلغش ضعبب لغاشتيف هليوطت ىلع دمتمي هن أكو « تقولا لوأ هيلا ةردابملا ىلإ جاتح ناك هناف لوطب

 لدتساو . هليوطت ببسي ىأ « انب لوطي ام كردأ داك أ ال , لاق كلذلف هكردي ال ةراتو هكردب ةرات هنأ فداصيف

 لوطت اهنال ركذلاب اهصخ امإو « رجفلا ىف ةالصلا نع » ابي رق ةيتألا نايفس ةءاور ىف عقوو « كاذب حبصلا ةيمسل ىلع هب
 ردصمل تعن وهو بصنلاب ( دشأ ) هلق . اهيلا ةفرح هل نمل هجوتلا تقو اهنم فارصنالا نالو « ابلاغ ةءارقلا اهيف

 .« ديعلا قيقد نبا هلاق ذك, هلت ىغبني ام لعت ىف ريصقتال وأ ةظعوملا ةفلاخن امإ هببسو «٠ دشأ ابضغ ىأ فوذح
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 بضغلا نم رهظ ام نوكي نأ لمتعو : لاق « كاذب مالعإلا مدقت ىلع فقوتي هناب ىرمعيلا حتفلا وبأ هذيملت هبقعتو
 نسحأ اذه : لوقأو . هلثم ىلإ كلذ لعف نم دوعي الثل لاب ىلع هعام نم اونوكيل هباحأل هيقلي ام ماتهالا ةدادإل
 هلق .٠ روكذملا بقعتلا هيلع دري الو هجوأ ىناثلا لاتحالاف دشأ هنوك امأ ٠ بضغلا راهظإ لصأ ىلع ثعابلا ىف
 "ىبأ ةصق نوكن نأ لمتحمو « تنأ ناتفأ » ذاعم ثيدح ىف هلوق ىف ةئتفلاب دارملل ريسفت هيف ( نيرفنم كنم نا )
 ملو بضغلا اذه ىف رکذ اذكو « باطخلاب هدحو ههجاو ذاعم ةصق فو عمجلا ةغيصب ىنأ اذباف ذاعم هصق دعب هذه
 ٠ ىف عقوو « ةدئاز ام ( لص ام كاف ) هلو . ديعلا قيقد نبال لوألا لاتحالا جوتي اذهب و ؛ ذاعم ةصق ىف هرك ذي
 دقف ةفاضإلا رومالا نم فيفختلاو ليوطتلا : ديعلا قيقد نبا لاق (ففخيلف ) هلو . ءسانلا مأ نف » نايفس ةياور
 عوكرلا ىف مامالا ديزي ال ءاهقفلا لوقو : لاق . نيرخآ ةداعل ةبسنلاب اليوط موق ةداع ىلا ةبسنلاب افيفخ ءىثلا نوكي
 ريح ا ىف ةباحصلا ةبغر نآل كلذ ىلع ديزي ناك هنأ قلب ىنلا نع درو ام فلاخت ال تاحيبست ثالث ىلع دوجسلاو
 ىئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ ىذلا ثيدحلا نم فيفختلا دح ذخأ ام ىلوأو : تلق . اليوطت كلذ نوكي ال نأ ىضتقت
 ىف هلصأو نسح هدانسإ < مهفعضاب موقلا ردقاو , كموق مامإ تنأ » هل لاق إي ىنلا نأ صاعلا ىبأ نب نامثع نع
 مهف نكي مل ىم هنأ ءاضتقمو « روكذملا الا ليلعت وهو « هفلخ ناف » نايفس ةءاور ىف ( مهف ناف ) هلو . لسم
 نم ءىجب ناكمإ نم هلبق ىذلا بابلا ف هيلع درب ام تمدق دقو « ليوطتلا رضي مل تاروكذملا نم ةفصإ فصتم

 فيفختلا ةماللل ىغينيف « ةردانلا ةروصلاب ال بلاغلاب طانت امن] ماكحألا : ىرمعيلا لاقو « اهادحاب فصتي
 .« بلاغلاب المع قشي مل ولو عرشي كلذ عم وهو « ةقدملاب للعو رفاسملا ةالص ىف رصقلا عرش ا اذهو : لاق . الطم
 ىف نايفس ةياور ىف عقوو « شک الل اذك ( ريبكلاو فيعضلا ) لق . كلذك انهو « هيلع أرطي ام ىردي ال هنآل

 فيحنلاك هتقلخ ىف افيعض نوكي نم كانهو ضيرملا انه فيعضلاب دارملا نأكو «فيعضلاو ضيرملا ميف ناف » معلا
 هيف لوق ديم هدعب ىذلا بابلا ىف نايسو « نسملاو ٠

 ءاشام لكوطيلف هسفنل لص اذإ باپ - ۲
 بأ ةريره ىلأ نع جرعألا نع دان زلا ىبأ نع كلام انربخأ لاق فسوي "نب هللا دبع اشو - ۴

 8 اذإو . ”يبكملاو َميقسلاو فيعضلا مهن ناف فقخيأف ساتل «دحأ لص اذإ » لاق كو هلا لوسر
 ( واش ام وطيف هسفنل کدحأ

 . الف درفنملا اماف « ةمالاب صتخم فيفختلاب سالا مودع نأ ديري (.ءاش ام لوطيلف هسفنل ىلص اذإ باب ) هلق
 اذك ( مبف ناف ) هل ٠ هركذنس اک تقولا جرخ ىح ةءارقلا لاطأ اذإ ايف فلتخا نكل . كلذ ىف هيلع رجح
 'هب نم ميقسل بو ةقلخلا فيعض انه فيعضلاب دارملا ( ميقسلاو فيعضلا ) موق . « مهنم ناف » ىنيسشكللو « شك ألل

 .صاعلا ىلأ نب ناهثع ثيدحن نم ىقتاربظلا دازو « ريبكلاو ريغصلاو ه دائزلا ىبأ نع رخآ هجو نم لسم داز « ضرم ٍ
 اذو » ىضاملا دوعسم ىبأ ثيدح ىف هلوقو « ليهسلا رب اعلاو ه.متاح نب ىدع ثيدح نم هلو « عضرملاو لماحلاو د

 الوطن وأ اففخع ىأ « ءاش فيك ل صيلف » مسلو ( ءاش ام لوطيلف ) هلق . ةزوكذملا عفاصوالا لمشأ ىه , ةجاحلا



 ناذآلا باتك - 9 ٠

 هضراعب هنال < رظن هيفو انباصأ ضعب دنع محصملا وهو « تقولا جرخ ولو ةءارقلا ةلاطإ زاوج ىلع هب لدتساو

 اذإو « لسم هجرخأ < ىرخالا تقو لخدب ىتح ةالصلا رخؤي نأ طيرفتلا املا » ةداتق ىبأ ثيدح ىف هلوق مومع

 « ىلوأ ةدسفملا كرت ةاعارم تناك اهتقو ريغ ىف ةالصلا عاقيإ ةدسفمو لبوطتل اب لاكلا ىف ةغلابملا ةحاصم تضراعت

 نين دجسلا نيب سواجلاو لادتعالا ليوطت زاوج ىلع اضيأ همومعب لدتساو

 یب اي اب تاوط دیس وبأ لاق . لكوط اذإ همامإ اکش نم تسيسسإب - ۳

 نع مزاح ىبأ نب سيق نع دلا+ ىلأ نب لیعامسإ نع نايفس انّث دح فسوي "نب د اشر -
 لوسر َبْضَعَف . ابف نالف انب ”ليطب' ام رجفلا ىف ةالصلا نع رُعَأتأل ىنإ هللا لوسر اي ”لجر لاق : لاق دوعسم ىبأ
 نف « َنيركنُم کنم نإ « سانا اهيثأ اب : لاق "ل . ذئّموي هنم ًابضغ "دشا ناک ع ضوَم ىف بضغ هعيأر ام ھی هلا

 - ومهم هم 3 ٤“
 « ةجاحلا 0 00 فيعضلا هغلح نإف « نوحتيلف "سانلا ما

 د “ابار 77 ةر 532 ا ليلا e 0 "لبقأ : لاق 0 هللا دبع

 ا هيلإ اكشف هب ىلا قاف لا نا و لجرا ىلا تءاقلاوأ د ةرتيا ةزوُس ار

 سمشلاو كبر ا _حبسب تيلص الولف « ( رارم ثالث )  نئفأ وأ - تنأ ناتذأ « داعم اي : ب ئبنلا لاقف

 ثيدحلا ىف اذه ُبِمحأ . . « ةجاحلا وذو فيمضلاو ريبكلا َكءارَو ىلصب هناف « ىشغب اذإ لبالاو اها
0 I 7 3 ن . 

 ناببشلاو رعسمو قورسَم نب ديعس هعباتو : هللا دبع وأ لاق
 2 ع مكرر ق 2 ما جرا 2
 براعم نع شععألا هعباتو « ةرقبلاب ءاشملا ىف ذامم أرق » رباج ن 0 ريزا وباو ريو نب هللا ديبعو ورمع لاق

 , راج ثيدح اذکو < ةمجربلا ىف رهاظ وهو دوءسم ىنأ ثيدح هيف ( لوط اذإ همامإ اكش نم باب ) هلق

 « ىقلخ ىلصي ىبأ ناک و لاق ديسأ ىنأ نب رذنملا ةياور نم ةبيش ىبأ نب هلصو ىراصنالا وهو ديسأ ىبأ نع كمحلاو

 مؤي نأ لجرلل هرك نم ىلع ةجح هيفو « روكذملا نالا ةيمسلا هزم ديفتساو « مويلا انب تلوط يباب : لاق اعرف

 .ناف « هابأ لجرلا موي نأ ءاطع هركو ١ ىراخبلا خسن ضعب ىف ىأر هنأ ىشكرزلا ردبلا طخ تيأرو « ءاطمکه ابآ
 ةياور ىف عقو : ( هيبنت ) . دجسم لا ىف ابتار امامإ ناك رذنملا نأكو « قيلعتلا اذه ةبيش ىبأ نبا لصو دقف كلذ تبث
 (نيحضانب لجر لبقأ) رباج نع براع ثيدح ىف هلق . نيقابلا اك مضلا باوصلاو ةزمهلا حتفب ءديسأ وبأ د لمتسملا

 ( ليللا حنج دقو ) هلق . عرزلا و لخنلا قس ىف لبالا نم لمعتسا ام ةلمجملا ءاحلاو ةمجعملا داضلاو نونلاب حضانلا

 داز ( ءاسنلا وأ ةرقبلا ةروسب ) هلق . مدقت  ءاشملا تناك ةروكذملا ةالصلا نأ ديزي وهو « هتلظب لبقأ ىأ
 ( تيلص الولف ) هلق . رباج نم هيف كشلا نأ معز نم ىلع در اذه ىفو « براح كش ةبعش نع ىسلايطلا دواد وبأ

 نيب دحو نمل لماحلا وه اذه ناكف هلبق ىذلا بابلا ىف هحرش مدقت ( كءارو ىلصي هئاف ) هلق . تيلص البف ىأ



 ثيدحلا ۷۰۸-۷۰۰ ١

 حلا هذه ىعي ( ثيدحلا ىف اذه بسحأ ) اهدعب هلوقل . رظن ةصقلا هذه ىف ةدايزلا هذه توبث ىف نكل « نيتصقلا

 هنع براحع بامصأ نم ةبمش ريغ هاور دقو ‹ براع نع ىوارلا ةبعش وه كلذ لئاقو , , ما ىلصي هناف  ةريخالا

 وبأ اماصو هذه هتياورو ‹ ىروتلا نايفس دلاو وه ( قورسم نب ديمس هعبات ) إو . رباج بامصأ اذكو « اهنودب
 وهو قايبشلا ةءب امو « هنع هنع معن ىلأ ةياور نم جا ارسلا ابلصو رعسم ةعب امو « هنع صوحالا ىبأ قيرط نم ةناوع

 ىفال ثيدحلا لصأ ىف براع نع ةيمش اوعبان متنا دا او ترافیک داوا المو ییا وا

 اباصو مسقم نب هللا ديبع ةا ورو « نیب ابب لبق هتياور تمد#ت دقو رانيد نبا وه ( ورمع لاق ) هلق . هظافلأ عيج

 نا نع قازرلادع ابلصو ريبزلا ىبأ ةياورو ءراصتخاب دواد ىنأ دنع یهو هنع نالحي نب د# ةياور نم ةعزخ نبا

 ( براح نع شعآلا هءبانو ) هلق . ةرقبلا ةروسلا نأ نيعي مل نكل هنع ثيللا قيرط نم لسم دنع یهو هنع حيرج

 رباج نعامهالك ملاص ىبأو براع نع شءعألا نع ليضف نيد ىيرط نم ىئاسنلا دنع هتياورو « ةبعش عبات ىأ

 ةروسلا نيعي ملو « ذاعم م لوطيف ه هيف لافو هلوطب

 اهلك إو ةالصلا ىف زاجبإلا ساپ - ٤

 زظ ینا ناك» لاق_سنأ نع زيزعلا دبع انت دح لاق ثراوا ”دبع انت دح لاق ردم وبأ (شڑو -

 « اهلكيو ةالصلا جوي

 ‹ ليعامسإلا اهركذ اذكو « ةعركو ىلمتسملا دنع ةجرتلا هذه تتي ( اهلاكاو ةالصلا ىف زاحيالا باب ) هلق

 زاجبالا ىف زب ىناا قيرط كلس نم نأ ةهج نم ةمجرألا سنأ ثيدح ةبسانف امطوقس ريدقت ىلعو « نيقابلل تطقسو

 نومتي  ةباحصلا ىأ -اوناك » لات زاب ییا قبرط نم ةبيش ىلأ نا یورو « ليوطت هزم ىشيال مامالاو

 فيفخ نأ ىلا ةراشإلاب ةمجرتلا هذه فصلا بدع اذهلو ‹ مبفيذخت ىف ةلعلا نيبق « ةسوسولا نوردابيو نوزجويو

 هلو ىص ءاكبك هيضتفي أ ثردح دنع ففخم ناك لب ‹ ةسوسولا نم هتمصمل ببسلا اذهل نكي مل متلي ىنلا

 نم نكمي ام لقأب نايتإلا لاكإلا عم زاجيالاب دارملاو . نويرصب هلك داتسالاو « بيهص نبا وه ( زيزملا دبع )

 ضاعباألاو ناكرألا

 ىبصلا ءاكب دنع ةالصلا هنخأ نم بيس - ٥

 نع رک یا ن نب ىع نع عازوألا انثدح لاق ديلولا ةربخأ لاق ىسوم نب مدارا از - ۷

 معاف « اف لو أ نأ كرا ةالصلا ىف وقال ى د » لاق علي ىلا نع ةدانق یا 2 ةداتق يأ نب هللا دبع

 .ةيعازوألا نع ةيقبو كّرابما ناو ركب نب رش هعبات .« هنأ "لع أ نأ ةيهارك الص ىف دونَ وصلا کب

 ۰ [ ۸٩۸ : ىف فرط ۷۰۷ ثيدحلا ]

 "نب نأ تمم لاف هلا دبع ”نب كيران دح لاق لالب ”نب ناهس انثدح لاق راک نب داخو - ۸
 هىبصلا ءاكب ميل تاك إو « هب ىلا نم أ الو ةالص فأ طق مامإ ءازو تّدص ام » لوقي كلام

Yg — ¢يرابلا ف ب  



 « هنأ نفت نأ اخ نفي
 1 شا نأ ةداتق ان لح لاق دیعس ان لح لاق عت "نب یز ان دح لاق هلل دبع نب لع اشو -

 ' ا ”ىبصلا ءاكلب ماف ءابتلاطإ درا انأو ةالصلا ىف لُخدَأل ىلإ » لاق هلي “وللا نأ هّئدح كلام

 « هناك نم هم دج ةدش ني ع ام

 [ 7٠١ : یف هفرط - ۷۰۹ ]

 ىنلا نع كالام نب سنأ نع ةدا دق نع ديعس نع ئدع یا "نب انت دح لاق راغب نب دمت اشو ٠-

 نمم همأ دِجَو ةدش نم ع ام وجاف ءو لأ ء هك معا ارقام برأ ةالصلا ىف لُخدأل ىنإ » لاق هي

 هلم ٠ . لل ”ىنلا نع فأ افت لح دان انب لح ُنابأ انثدح : ىسوم لاقو . « هئاكب

 قح قلعتت فيفختلاب ةقباسلا مجارتلا : دينملا نب نيزلا لاق ( يصل ءاكب دنع ةالصلا فخأ نم باب ) هل

 . هيلا عجري “یش قلعتت ثيح نكل ؛ مومأملا ريغ ةحلصم وهو كلذ ىلع دئاز ردقب قلعت ةجرتلا هذهو « نيمومأملا

 نب هلا دبع نع ) هلق ٠ ‹ یی ىنثدح » ىعازوألا نع ةدآلا | ركب نب رشب ةياور ىف ( ريثكىبأ نب یع نع ) هلق

 موقال فا ) هل ٠ « ةداتق ىفأ نب هللا دبع ىتثدح » ليعامسالا دنع ىعازوألا نع ةعامس نبا ةياود ىف ( ةداتق ىلأ

 ةلوصوم ىه (ركب نب رشب هعبات ) هلق . « ديرأ انو ةالصلا ىلا موقال , ركب نب رشب ةباور ىف ( ديرأ ةالصلا ىف
 ةعب امو : ىاسنلا اهلصو كرابملا نبا ةعب اتم و . ةءملا باتكل يبق « دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ باب » ىف فلولا دنع

 نأ لاتحال رظن هيفو « دجاسملا نايبصلا لاخدإ زاوج ىلع ثيدحلا اذه لدتساو ؛ الع فقأ مل ديلولا نبا وهو ةيقب

 « لاجرلا عم ةءامللا ىف ءاسنلا ةالص زاوج ىلعو . « هؤاكب عمسي ثيحي دجدملانم برقي تيب ىف افلخم ناک ىصلا نوكي

 نبا ىأ ( هللا دبع نب كيرش ىتثدح) هلق ‹ ريغصلاو مهنم ريبكلا لاوحأ ةاعارمو؛ هب اعا ىلع متل ىنلا ةقفش هيفو

 0 (متأ الو ةالص فخأ) هلق . ةنيدملا نكس فوكو بف دلاخ ريغ E ىبأ

 دنع ةرمض وب أ هلكت ىلع لالب نب ناميلس قفاوو ‹ كرش نع رفعج نب ليعامسا ةباور نم « ثيدحلا اذه

 نيبو ؛« ةريصقلا ةروسلاب أرقيف » هظفل و فيفختلا لع سنأ نع تباث ةياور ىف لسم نيب (ففخيف) هلق : ليعامسالا
 ّ e هنا , هظفلو اهرادقم طباس نب نمحرلا دبع قيرط نم ةبيش ىبأ نبا

 ‹ هئاکیب الق لاغتشال اہت “الص نع یہتات ىأ (همأ نتف نأر هلو لسم اذه و «تایآ ثالثب ةيناثلاب أرقف ىص ءاكب

 « نوي رعب هلك دانسالاو : ةيورع فأ نبا وه (ديعس |:دح]) ےن هلو .« عيضيف ةكرتت وأ » ءاطع لسرم نم قازرلا دبع داز

 بجبال بحتسم *ىثب نايتإلا ةالصلا ف دصق نم نأ هيف ( هتلاطإ هيأ انأوز هلو . اقلعمو الوضوم هدعب اماذكو

 نبا ةياور ىف هلق . اسلاج همتي نأ هل سيل امئاق عوطتلا ىون نم نأ ىلا بهذ ثيح ببشأل الخ هب ءافولا هيلع

 « لا ١ بحاص لاق . اهبنزح ىأ ( همأ دجر ) هلق . « لع امل, ىبيمشكلا ةياور ىفو ( لعأ اع) ىدع فأ

 اهانعم ىف ناك نف الإو « بلاغلا جرخم جرخ انه مالا ركذ نأكو . نزح  كيرحتلاو نوكسلاب _ ادجو دحي دجو
 .دارملاو « راطعلا ديزي نبا اذه نابأو « ىذو.تلا ةللس بأ وهو ليعامسا نبا ىأ ( ىنوم لاقو ) هلق . ام قحتلم



 ۳ ۱۲ - ۷۱۰ ثيدحلا

 ليعامسا نب دم نع رذنملا نباو رب رج نب هللا ديبع نع جارسلا اهلصو هذه هتي اورو « سنأ نم هل ةداتق عامس نايب اذه
 نأ ةداتق نع ديعس نع ثراحلا نب دلاخ ةياور نم ىليعامسالا دنع اضيأ حبرصتلا عقوو . ةللس ىنأ نع امهالك
 ' « هكرديل لخاد سخم عيب CL ماحدا زرع ىلا نتاع حا : لاطب نبا لاق . هثدح كلام نب سنأ
 هيف نال « بولطالل ةرياغم هيف نإ مث : لاق ؟ هيلع ساقي فيكف ليوطتلا ضيق, فيفخالا ناب رينملا نبا هبقعتو
 دمحأ هديق كلذبو « ةءامللا ىلع قشي ملام كلذ لع : لاقي نأ نكميرو . ىهتأ دحاو لجل ةعامج ىلع ةقشم لاخدإ
 . تاجاح نم ةجاحل فيفختلا زاج اذإ هنأي هبجوو « ىناطخلا هلا هقيس لاطب نا هركذ امو ءرو وأو قحسإو

 ريغ ةالصلا ىف لمع ةدايز انه ليوطتلا ىف نأب ىطرقلا هبقعت و ‹ زوجأ نيدلا تاجاح نم ةجاحل ليوطتلا ناك ايندلا
 ىوونلا قلطأو « ليصفتو ةيعفاشلا دنع فالخ ةلأسملا هذه فو . ىنا بواطم هناف فيفختلا فال ‹ بولطم
 وأو كلامو ىعازوألا لاق هيو « ديدجلا نع هتيهارك لقن لماحملا ديرجتلا فو « كلذ بابحتسا بهذملا نع
 اكرش نوكي نأ ىشخأ : : نسحلا نب دمع لاقو « فسوي وبأو ةفينح

 اموق مأ 6 لس اذإ بيسإب -7 ی۶ ٠ ٠
 نع رانيد نب ورم نع بويا نع ٍديز /نب اج ان دح الاق نالا وہ أو برح ”نب نامل از - ١«

 « مهب لصيف موق فأي «.ن وال *ىبلا عملي ام ناك» لاق راج
 مكحلاب مزجلا كرت ىف هتداع ىلع ایرج اذإ باوج ركذي مل : : رينملا نب نيزلا لاق ( اموق مأ مث ىلض اذإ باب ) هلق

 وربع نع رخآ هجو نم ثيدحلا مدقتو « ابيرق كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو « هيف فلتخلا

 عامإلا ريبكت سانلا حما نم اپ - ۷

 NNR نب هلل ”لبع ان دح لاق د دسم اشو -

 ركب اب اورم : لاقق ةالصلإب دۇب الب هنأ هيف تام ىذلا هّضّرم هلي ئنلا ضيم ا » تلاق امنع هلا ىضر

 ركحب بأ اورم : لاق . ةا رقلا لك ٌردقب الف ىبي كماقم :م نإ « فييأ تاجر ركب ابأ نإ لق . * اصيلف

 ل لصيف ركب ابأ اورم ؛ ف سوي بحاوص نكس: - ةهإاراا و أ - ةثلاثلا ىف لاقف : ثم تلق . ”لصيلف
 ا تف ركب وأ آر الف . ضرألا هيلجرب طم ۾ هيلإ ةرفنأ ناک« نیر نب ىكابي لَو یدل حرخد

 « رييكنلا سانلا ميسي ركب وأو وج ىلإ هلي ینا د دعقو هنع هللا ىضر ركب وبأ حاق ٠ ءْلَص نأ هيلإ راشأن
 شعألا نع رضاح هعب ات

 دهشي نأ ضيرملا دح باب د ىف ةشئاع ثيدح ىلع مالكلا مدقت ( مامإلا ريبكت سانلا عمسأ نم باب ) هلق
 ىف هلوقب داربلل روما دنع ةرسفم ةظفللا هذهو < ريبكتلا سانلا عسي ركب وأو ».هلوق هيف دهاشلاو « ةعامجا
 نأ یراخبلا ركذ دقو < ركب ىبأ ةالصب نولصي سانلاو ب ىلا ةالصإ ىلصي ركب وبأ ناكو ه.ةيضاملا ةياورلا



 نلذالا باتك 01 ٠

 م أآآآ
 ل

 ىف عقوو : كلام نبا لاق « هدعإ ىذلا بابلا ىف كلذ ىف ثحبلا ىتآبسو . كلذ ىلع دواد نب هللا دبع عبات ارضاحم

 لتعملا ءارجإ ليبق نم وهو . امف ءايلا تابثاب « لصي ركب ابأ او مو ‹ ىكبي كماقم مقي نإ » انه تاياورلا ضعب

 ( ريصيو قتي نم هنإ ) أرق نم ةءارق هنمو ةكرحلا فذع .افتكالاو حبحصاا ىرجم

 هنم ديالو « ميهارب] د دانسالا اذه نم ىزورملا دز ىبأ ةياور ف طقس : (هيبنت )

 مومألاب سانلا آبو « عامإلاب غلاب جرا بإب - ۸

 « کعب نم مب “منيل « ی اونا د ملي ولا نع رک ذي

 تلاق ةشناع نع دوسألا نع َميهاربإ نع شعألا نع ةيواعم وبأ انثدح لاق ديعس 4 7 اش — ۳

 « هللا لوسر اب : تلقف . سانلاب صب نأ ركب ابأ اورُم : لاقف ةالصلاب د ب الب ءاج هلي هللا لوسر لَك اا
 “و عار 5 2 1100 2 7 و 8

 ىلصي ركب ابأ اورم : لاقف . رع ترمأ واف « س انلا عسي ملل كماقم مام ىتم هنإو ؛ نيسأ لجر ركب ابأ نإ

 تأ ولف “سانا ميسي ال كماقم مب م نإ يسا لر ركب ابأ نإ 4 وق : ستحل تاق نالا

 هللا لوسر دجَو ةالصلا ىف لخد اللف . سانلاب لص نأ ركب ابأ اورم «ةسسوب بحاوص أل نكن : لاق رع

 هح ركب وبأ حمس الف « دجسلا لخد ىتح ضرألا ىف ناطق الجرو نيج نيب ىداهي' ماقف « ةف هسفن یف لي
 : , و 5 5 ع ۶ اء ٤

 ناكف « رکب ىبأ راسي نع ساج ىتح هلي ہللا ”لوسر ءاخ « للي هللا لودر هيلإ امؤأت : رخأتي ركب وبأ بهذ

 َنودَعَم 'سانلاو « هلي هلا لوسر ةالصب ركب وبأ ىدتقي ًادعاق ىلصي هلي هللا لوسر ناكو « امان لص ركب وبأ

 « هنع هلا ”ىضر ركب ىبأ ةالصب

 نإ ىعشااذ قورسم لوقل قفاوم اذه -لاطب نبا لاق ( موم اب سانلا متأيو مامالاب متأب لجرلا باب ) هلق

 لب مهضعب همبف اک طقف غيلبتلا ىف م نومي مهنأ دارملا سيلو : تلق « روبمجلل الخ اضعب اهضعب موي فوفصلا

 وأو ابكردأ هنأ : ةمكرلا نم مهسو هر هيلي ىذلا فصلا عفر نأ لبق مرحأ نميف لاق ىعشلا نال ‹ ىوذمم فالخلا

 ضعب ممضعإ نع نولمحتي مهنأ یر هنأ ىلع لدي اذهف . ىمتا ةملأ ضعبل مهضعب نال « كلذ لبق عفر مامإلا ناك

 هرايتخاب ىراخبلا حصفي ملو  ةبيش ىبأ نبا هلصو ىتاثلاو « قازرلا دبع هلصو لوألا ىماشلا رثأو < مامإلا هلمحتي ام

 ىنث مث « خلبملا ماقم ىف هنأ ىأ ءركب یب أب سانلا متأيو د هلوقب دارملا نأ ىلع ةلادلا ةمجرتلاب أدب هنآل ةلأسملا هذه ىف

 بهذي نوكي نأ لمتحيف « قلعملا ثيدحلا رهاظب اهرهاظ حشرو « ركب ىبأب سانلا ءادتقا اهيف قاطأ ىتلا ةباورلا هذه

 مهل هعامسا نآل هب نومتأي مهنوك نني ال < ريبكستلا سانلا عمسي : لوالا ةياورلا ىف هلو نأ ىريو ىبعشلا لوق ىلإ

 هللا دبع قيرط نم ىليعامسالا ةباور كلذ ديؤيو . هريغل فن هيف سيلو « هيف هب نوم آب ام ءازجأ نم ءزج ريبكتلا

 . « مهعمسي ركب وبأو ركب باب نومتأي سانلاو , هيف لاق دانسإلا اذبب شيعالا نع امیج عيكوو روكذملا دواد نبا

 هباحصأ ىف یب هللا لوسد يأر » لاق ىردخلا ديعس نأ ثيدح نم فرط اذه ( ملي ىنلا نع ركذيو ) هل



 پ١٠ لم ثيدحلا

 ةرضف ىبأ ةياور نم نالا باصأو لسم هجرخأ ثيدحلا « دعب نم مب متأيلو ىب إاومنتاو اومدقت : لاف ارخأت
 سيل ىدنع اذهو « هيف فعضل هطرش ىلع سيل ةرضن ابأ نال ضبرقلا ةغيصب ىراخبلا هركذ امنو : ليق . هنع
 هب جاجتحالل احلاص نوكيي دق لب « هب جاجتحالل هدنع حلصي ال هنأ هطرلش ريغ ىلع هنوك نم مزلي ال هنآل « باوصب
 دق لب فيعضل اب صتخت ال ةغيصلا هذه نأ قحلاو . ةحصلا طورش ىلعأ وه ىذلا هحيح طرش ىلع وه سيلو هدنع
 . ىعشلا بهذمل لدي هرهاظو < حيحصلا ىف الإ لمعتسن ال الاف مزجلا ةغيص فالخ < اضيأ حيحصلا ىف لمعتست

 ملامفأب ىلاعفأ ىلع نيلدتسم مكفاخ نم کب يدتقي ىأ « دعب نم کب متأيلو » ىنعم نأب ىوونلا باجأو
 امباتم هاري همادق فص وأ هنع غلبم ىلع هعمسي الو هارب ال ىذلا مامإلا ةعب اتم ىف مومأملا دابتعا زاوج هيفو : لاق
 . ايندلا ضارقنا ىلإ مبعابتأ كلذكو مدعب نوعباتلا نم ممتيلو ةعيرشلا ماكحأ ىنم اوملعت انعم : ليقو « مامالل

 نأ » ىنبيمشكلا ةباور ىف عقوو . هل كلام نبا هيجوت مدقت دقو « ءأملا تايثاب هيف اذك ( ىلصي ركب ابأ اورم ) هلق

 ملف اذاب ىتم هبش هنأب كلام نبا هبجوو « واولا تابئاب نيعضوملا ىف رثكالل عقو اذك( موقي یم ) هلق .  لصي
 ةياور ىف عقوو . نونلا فذ « نيثالثو اعبرأ اريكت كعجاضم امتذخأ !ذإ , هلوق ىف ىتمب اذا هبش اک « مزجت
 . « ضرالا ىف ناطخ# » ىنييمشكلا ةياور ىف ( ضرالا ناط ) هلق . اهيف لاكشا الو « مقي ام ىم » ىنيمشكلا
 : دوسآلا نع ميهاربإ نع شععآلا » دئسلا ىف هلوقو « ضيرملا دح باب ١ ىف ثيدحلا ثحابم ةيقب تمدقت دقو

 اجلا هلق مو وهو ىزورملا ديز ىأ ةءاور نم دوسالاو شعالا نيب" ميهاربإ طقسو ؛ باوصلا وهو عيمجلل اذك

 سانلا ل وقب كش اذإ مامإلا ا تاو
 نيري نب دم نع ىنايتْخكلا ةميك نأ و توبا نع لا نب ثالام نع هلم نالا 37 اشو --

 لوسراي تين مأ ةالصلا تَرُسأ : نيديلا وذ هل لاقف « نيتنثا نم فّرصنا هب هلا لوسر نا » ةرره ىلأ نع

 « نييرخأ نيتنثا ىف هلي هللا لوسر ماقف مف : سانلا لاقف ؟ ندي وذ ىدصأ : ل هللا لوسر لاق ؟ هللا

 « لوطأ وأ هدوجُش لثم دجسف ريك مث كس مث
 لص » لاق ةريره ىلأ نع لس ىبأ نع هاربا ی ا هل وا و الاه

 ے
3 

 « نيتدحس ا 0 1 0 نيتك 86 « نيتعكر ثياص : ليقف ؛ نيك ٌربلذلا هلع ینا

 هيلع مالكلا ىتآيسو ء وسلا ىف نيديلا ىذ ةصق هيف دروأ ( سانلا لوقب كش اذإ مامإلا ذنخأي له باب ) هلق
 ىلع ناك اذإ امأ ءاك اش مامإلا ناك اذإ ام وه ةلأسملا هذه ىف فالخلا لح نأ دارأ : رينملا نب نيزلا لاق . هعضوم ىف
 رابخاب كش هلي نوک نأ لمتح : نيتلا نبا لاقو . ىبتنا دحأ ىلإ عجري ال هنأ فالخ الف هسفن لمف نم نيقي
 ىراخبلا دارأ ىذلا اذهو : لاق  هلوق ةحص لع نيديلا اذا وق“دص ايلف « نن سالا دحأ نقيت ةدارإ مهلأسف نيديلا ىذ
 هنأ ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هعوجر ىعفاشلا لمح : ةلأسملا هذه ىف فالحلا ىح نأ دعب لاطب نبا لاتو . هبيوبتب
 هركذيلف كلذ ىعدأ نمو < لقنل هنيب ولو « سبللا عضتريل مهل هنيبل كلذك ناك ول هنآأل ء رظن هيفو « ركذف ركذن

 لو » لاك ةصقلا هذهب ةريره بأ نع هللا ديبعو ديعس نع ىرهزلا نع ىعازوألا قيرط نم دواد وبأ هركذ دق : تلق



 ناذا باك د “۲ ۰ ٠

 , كلذ هللا هنقب ىتحن وبسلا تد دجسب

 6 لا ىلإ ىف 'زُحو یب وكشأ اإ 9 أرقي فوفصلا رآ ىف اأو رع جيش تمم : دادش "نب هلا دبع لاقو

 نا » نينمؤلا مأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب عاشه نع سا ”نب كلام انن دح لاق ليما ا( - 71١

 مل كياقم ىف مات اذإ ركبابأ نإ تلق : ةشئاع تلق . سانلاب سي ركب ابأ اور : هضرم ىف لاق یب هللا وسر
 ل 1 ٠ 0 1 6 5 ت ار

 نإ هل ىلوق : ةصفل ةشئاع تلاق . سادلل لصيف ركب ابأ او رم : لاقف . لصف رع رف ءاكسُملا نم سالا _عمسإ
o 2 7 . 1 ت 2 ٤ e.ال ر .ه 1 3  

 هللا لوسر لاقف « ةصفح تلمفق . سانلل لصيف رع رف ,واكبلا نم سانلا عمسي مل كماقم ىف ماقاذإ ركب ابأ
 4 5 0 ا 1 0 ا

 َببصال تاک ام : ةسئاعل ةصفح تلاق . سانلل لصيلف ركب ابأ اورم ٠ فشوب ٌبحاوَص نال نكن « هم : هل

 6 ًاريخ كنم

 «زاوجلا ىلع نالدي بابلا ىف ناذللاربلاو رثالاو ؟ ال وأ دسفت له ىأ (ةالصلا ىف مامإلا ىكب اذإ باب ) هلق

ناك نإ ةيفنلاو ةيكلاملا نعو . ةالصلا دسفي نينالاو ءاكبلا نأ ىروثلاو ىمخنلاو ىعشلا نعو
 فو او رانلا ركذل 

 ءالمالا ىف هصن نع ىكحو اييناث . الف الإ و دسفأ نافرح هنم رظ نإ امععأ هجوأ ةثالث ىعفاشلا بهذم ىفو « دسفي مل

 نع اهئلاث . لفغلا توصلا هبشأف قةحت فرح هنم نيبي داكي الو مالكلا سنج نم سيل هنأل اقلطم دسفي ال هنأ

 . اليلد ىوقأ ىناثلا هجولاو . ىلوثملا عطق هبو « نافرح هنم ربظ نإ دسفأ الإو دسفي مل اقبطم هف ناک نإ لافقلا

 هيف امل اقلطم نالطبلا كحضلا ىف ربظألا لعل : ىلوتملا لاقو ؛ ءاكبلاو كحضلا نيب ةيوسقلا ةعامج قلطأ : ( ةدئاف )

 « داملا نبا ىأ ( دادش نب هللا دبع لاقو ) هلق . لعأ هللاو . ىنمما ثيح نم ىوقأ اذهو « ةالصلا ةمرح كته نم

 - مج هرخآو ةمجعملا سکو نونلا حتفب - جيشنلا ( رمع جشن تعم ) هلق . ةبحص هيب الو ةيؤر هل ريبك ىعبات وهو

 جيشنلا : ىورملا لاقو . باحتن ا ريغ نم هقلح ىف ءاك_ل اب صغ اذإ اجيشن جشني یک ابلا جشن : سراف نءا لاق

 نب ديعس هلصو رئالا اذهو . ءاكبلا دشأ وه : « محملا » فو . هردص ىف هءاكب ىصلا ددر اک عيجرت هعم توص

 هجرخأو . « حبصلا ةالص ىف ه دازو اذهب دادش نب هللا دبع عمس دعس نب دمح نب ليعامسا نع ةئييع نبا نع روصنم

 « ءاكيلا نم د هيف هلوقو ركب ىلأ ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو « هوخن رمع نع ريع نب ديبع قيرط نم رذنملا نبا

انب ىلصي لس هللا لوسر تير د ريخشلا نب هللا دبع ثيدح بابلا فو . ءاكيلا لجال ىأ
 لجرملا زيزأكريزأ هردص ىو 

 ,ماحلاو نابح نباو ةمب زج نبأ هح و « یوق هدانسإو لئامثلا ف ىذمرتلاو اسنلاو دواد وأ هاور « .اكبلا نم :

 ىاذ اهدعب ةزمهلا حتفب زيزالاو . تلغ اذإ ردقلا ميجلا حتقو ملا ركب لجرملاو . هجرخأ السم نأ معز نم موو أ

 « ىحرلا زيزأك» ظفل ىفو « تاغ اذإ ردقلا توص وهواضإأ ىاز مث ةنك امس ةيناتحت مث:

 اهدعو ةماقإلا ع بفوفصلا ةيوسل 35 ساب — ¥

 030 ١ أ
 7 ت . 0 4 ص

 لاس تعمس لاق “رش نب ورع ىنريخأ لاق ةبعش انن دح لاق كاللا دبع نب ماش» ديلولا وبا شو ۷



N ۷۱۸ - ۷۱۷ ثيدحلا 

4 g2 نفلاخيل وأ «كوفص نوتنل » هب ئا لاق: لوقي ريس ب نب ناهنلا تعمس لاق دعما ىبأ نبا 
 » وجو

 اوميقأ » لاق هب ىنلا نأ سنأ نع زيزعلا دبع نع ثراولا دبع انندح لاق رن وبأ اش ام
 « ىربظ فاخ م ارأ یناف فوفصلا

 [ 72٠ ‹ ۷۱۹: ىفهفرط - ۷۱۸ ثيدحلا ]

 نكل ءركذ ام ةيوستلا ديبقت ىلع ةلالد بابا كيدح ىف سيل ( اهدمإو ةماقإلا دنع فوفصلا ةيوسن باب ) هلق
 ىفو « ربكي نأ داك ام دنع كلذ لاق ل هنأ لم دنع نامعنلا ثيدح نف ؛ هتدامك قرطلا ضعب ىف ام ىلإ كلذب راشأ
 نيسلا حتفو ةانثملا ءاتلا مضب (نوسقل هليا . « لاقفانبلع ليقأف ةالصلا تميقأ » اذه دعب ىذلا بابلا ف سنأ ثيدح
 ام قلتي ىلا ىه ماللا هذه : ىواضيبلا لاق . نيواوب ءنووستل » لمتسللو « نونلا ديدشتو ةدددملا راولا مضو
 ىف مسقلا زاربإ ابيرق دواد ىبأ ةياور نم ىتأيسو . ىهتنا ةددشملا نونااب هدكأ اذهلو ردقم انه مسقلاو  مسقلا

 نيك اقلا لادتعا فوفصلا ةيوستي دارملاو ٠ اووسن مل نإ ىأ ( مكهوجو نيب هللا نفلاخيا وأ ) لق . ثيدحلا اذه
 ىلع وه : ليقف روكذملا ديعولا ىن فاتخاو . ىتأيس اک فصلا ىف ىذلا للخلا دس اهب داري وأ « دحاو تمس ىلع اهب
 ديعولا نم مدقت ام ريظن ومف « كلذ وحن وأ افقلا عضوم هلعحب هعضر نع هقاخ ليوحتب هجولا ةيوسن دارملاو هتقيقح
 ىو ةيانجلا سنج نم ديعولا عوقو فئاطللا نم هيقو « راح سأر هسأر هللا لمجم نأ مامإلا لبق هسأر عفر نميف
 « فوفصلا متي مل نم مثا باب » ىف كلذ ف ثحبلا قأيسو ٠ مارح هيف طيرفتلاو ‹ بجاو وهف اذه ىلعو , ةفلاخلا
 هدانسإ قو دمحأ هجرخأ « هوجولا نسمطتل وأ فوفصلا نوستل , ةمامأ ىنأ ثيدح هرهاظ ىلع هلمح ديؤيو « ابيرق
 اهدرتف اهوجو سمطن نأ لبق نم إل ىلاعت هلوق ىف روكذملا ديعولا لثم هنأ رهاظلا : ىزوجلا نبا لاق اذلو « فعض
 : ىوونلا لاق « زاجملا ىلع هلمح نم مهنمو < فعض هدانسإ ىفو دمحأ ةر ةفامأ ىبأ ثيدحو « € اهرابدأ ىلع

 هبجو نم ىل ربظ ىأ « لع نالف هجو ريغت : لوقت اك« بول لا فالتخاو ءاضغبلاو ةوادعلا کشیب عقوي هانعم
 هديؤيو . نطاوبلا فالتخال ببس رهاوظلا فال-تخاو « مرهاوظ ىف ةفلاع فوفصلا ىف مهتفلاذع نال « ةيهارك
 لك ذخأيف نوقرتفت هانعم : ىطرقلا لاقو . ابيرق ىتأيس اك کب ولت نيب هللا نفلاخيل وأ ظفلب هريغو دواد ىبأ ةباور
 . ةعبطقلا لإ ىعادلا بلقلل دسفملا ربكلا ةنظم هريغ ىلع صخشلا مدقت نال « هبحاص ذخأ ىذلا ريغ ابجو دحاو
 لمج وأ ةفصلا وأ ةيناسنالا ةروصلا بسحب امإ ةفا الاف صوصخلا وضعلا ىلع لح نإ هجولاب دارملا نأ لصاحلاو
 دار نأ لمتحيو . ىنامركلا كلذ ىلإ راشأ . دصاقملا بسح ةفلاخلاف صخشلا تاذ ىلع لمح ناو « ءارو مادقلا
 ماقأ لاقي  اوادع ىأ ( اوميقأ ) سنأ ثيدح ىف ےل . رشب ىوسب ال نمو ريخ ىوسملا ىزاجيف ءارجلا ىف ةفلاخ اب

 کنم تققحت یال كلذب ترأ ام ] ىأ « كلذ مالا ببس ىلا ةراشإ هيف ( م ارأ ىناف) هلق . هاوسو هلدع اذإ دوعلا
 ىلع اهلمح راتخلا نأو « ةالصلا مامآ] ىف سانلا مامإلا ةظع باب ه ىفةياورلا هذه دارملا ف لوقلا مدقت دقو . هفالخ
 ىف هلال اهلي وأت ىلا ةجأحال ريثملا نب نيرلا لاق كلذوحتو . كاذب هل ىرورض لع قلخ اهب دارملا نأ معز نمل افالخ ةقيقحلا
 لَو ىنلا ةما رك ىن ةدايز هيف نال ىلوأ اهرهاظ ىلع المح لب : ىطرقلا لاقو . ةرورضريغ نم عراشلا ظفا ليطعت ىنعم

 يلا

 ' نيب هللا



 ناذآلا باتك 0 ٠

 بفوفصلا ةيوست دنع سانلا ىل عامإلا لابقإ بسا - ۲

 . انمادح لاق ةمادق ن ار ان دع لفرع 0 انوع ل اسوأ ی دعأ اشو ۹

 5 5 ٠ 0 2 مج 7

 ف وفص اوميقأ : لاقف هجو إب هللا لور انيلع لبقأف ةالصلا تيقأ » لاق نأ امتدح ”ليوطلا ديه

 <« ىرهظ وارو نم کارا ىلاف « اواو

 دقو « هلبق بالا ف ىذلا سنأ ثيدح هيف دروأ ( فوفصلا ةيوست دنع سانلا ىلع مامالا لابقا باب ) هلق

 « ةطساوب انه هل یورو < ىراخبلا خوش ءامدق نم وه ( ورمع نب ةءواعم انثدح ) هلق . هيف هيلع مالكا مدقت

 هلق . هسيلدت كلذب نمأف هل سنأ ثيدحتي ديم حرصت نم دانسالا ىف عقو امل هيف لز امنو هنم هعمسي مل هنأكف

 اوميقأب دارملاو ء اوميقأ هلوقل اديك ات نوكب نأ لغو لرش اوقصالت ىأ ةلمهملا داصلا ديدشتب (اوصارتو)

 لوخدلاو ةماقإلا نيب مالكلا زاوج هيفو « اوادتعاو اوميقأ لدب ليعامسالا دنع ديمح نع رمعم ةياور ىف عقو اک اووس

 4 1 ع 5 ء غرر ٤ ا

 :ءادبشلا »هب ىنلا لاف : لاق ةريره ىبأ نع حلاصىبأ نع یم نع كلام نع مصاعوبأ اشو - ۷۲۰

 « مدحلاو « ٌنوطبملاو « نومطملاو <« ق رغلا

 « ًاوبَح ولو اهوا حبصلاو ةا ىف ام نومي ولو « اوقّّنسال ريجْمتلا ىف ام ٌنوماعب ولو  لاقو ۷۴١

 «اومتسال مدقلا فصلا ىف ام نومي ولو

 ءىش هللخت ام ال« مامالا ىب مات فص لوأ ليقو « اقلطم مامإلا لب ام هب دارملاو ( لوالا فصلا باب ) هلق

 نم نأ ىلع قافتالاب جتحاو ربا دبع نبأ هلاق فوفصلا رخآ ىلص ولو ةالصلا ىلا قبس نم هب دارملا ليقو . ةروصقك

 . ىنخم ال اک كلذ ىف هل ةجح الو « هيلا محازو هرخآ ىف ءاج نم لضفأ وهف لوالا فصلا ىف لخدي لو تقولا لوأ ءاج

 نأكو . ىهن| . رص طلغ نارخألا نالوقلاو « نوققحلا حرص هبو راتخلا حيحصلاوه لوالا لوقلا : ىوونلا لاق

 ىنعملا ظل ثلاثلا لوقلا بحاصو « صقان ومف للخ هيف امو « لماكلا ىلا فرصني قلطملا نأ ظحل ىناثلا لوقلا بحاص

 بابلا ثيدحو لوألا فملاب مجرت هنآل ىراخبلا راشأ لوألا ىلإو « هظفل ةاعارم نود لوألا فصلا ليضفت ىف

 « ةمذلا صالخ ىلإ ةعراسملا لوالا فصلا ىلع ضل ا ىف : ءايلعلا لاق« مامإلا الإ همدقتيال ىذلاوهو مدقملا فصلا هيف

 ةمالسلاو ‹ هنع غيلبتلاو « هيلع حتفلاو 2 هنم ملعتااو هتءارق عاتساو « مامإلا نم برقلاو ؛ دجسملا لوخدل قبسلاو

 نيلصملا لايذأ نم هدوج عضوم ةمالسو « همادق نوكي نم ةبؤر نم لابلا ةمالسو « هيدي نيب ةراملا قارتخا نم

 ةالصلا مات" نم فصلا ةمافإ صأا - ٤
3 EG SZ 8 0ا ع : هد  

 ىلا نع ةريره ىلأ نع ماه نع مْ انربخأ لاق قازرلا دبع انثادح لاق دم نب هللا دبع شو - ٢



 ء4 ۷۲٤ - ل۲۲ ثيدحلا

 اولوقف هد نل هللا ممس لاق اذإو « اومكراف مكر اذاف « هيلع افخم" الف «هب "ميل مامإلا ليج اعإ » لاق هنأ يَ
 ناف « ةالصلا ىف فصلا اوميقأو « نومجأ امواج اوصف املاج لص اذإو ءاودجساف دج اذإو « دجلا كلل اني ر
 « ةالصلا نسح نم فصلا ةماقإ

 ش [ 6+7 ىف هفرط - ۷۲۲ ثيدحلا ] .

 “ناف سف وفص اوس » لاف لي بلا نع ينا نع داق نع بم ان دح لاق ديلولاوبأ شرم - 7١
 « ةالصلا ةماقإ نم فوفصلا ةيوست

 قأيسو ءهب متؤيل مامإلا لعج امنإ و ةريره نأ ثيدح هيف دروأ ( ةالصلا مام” نم فصلا ةماقا باب )هلق
 « ةجرتلا ذج دوصقملا وهو « لا فوفصلا اوميفأو » انه هرخآ ىفو ابيرق « ريبكسلا باحجيإ باب » ىف هيلع مالكلا
 (ةالصلا نسح نم ) هلو . نيثيدح هوامجل هلق امع ةروكذملا قازرلا دبع قيرط نم اههريغو دحأو لسم هدرفأ دقو
 نيس نأ دارأ هنال ,ةالصلا نسح نم ١ ثيدحلا ظفاو « ةالصلا مام نم م ةجرتلا ف ىراخيلا لاق ام : ديشر نبا لاق
 سفأ ثيدح ليلدب ىكحلا نسحلا هنم دوصقملا لب بيت لا نم ملا رهاظلا هب ىنمي ال هنأو . انه نسحلاب دارملا هنأ
 ( فوفصلا ةيوست ناف ) سنأ ثيدح ىف لوق . « ةالصلا ةماقإ نم » هلوقب ربع ثيح بابلا ىئيدح نم ىناثلا وهو
 ىراخبلا هركذ اذكه ( ةالصلا ةمانإ نم ) هلو . سنجلا هب دارملاو  دارفالاب « فصلا » ىليصألا ةباود ىفو
 قهببلاو 27 ةفيذح نبا نع ليعامسالا هجرخأ كلذك « ةالصلا مام نم » ظفلب هنع غ هک دو فلولا نأ نه
 هريغو لسم اذكو « هريغو ديلولا بأ نع دواد وبأ هجرخأ كلذكو « هنع امعالك ىرادلا ناثع قيرط نم
 اذه ىف تنهاد : لوق ةبعش تمم لاق ىسلايطلا دواد ىنأ قيرط نم ىليعامسالا دازو « ةبعش نع ةعامج قيرط نم
 داربإ ىف رسلا وه اذه لعاو « انعنعم الإ ةداتق نع هرأ ملو . ىهتنا ؟ال مأ سنأ نم هتعمسأ ةداتق لأسأ مل ثيدحلا
 ةيوسن بوجو ىلع « ةالصلا ةماقإ » هلوقب مزح نبا لدتساو . هل ةيوقت بابلا ىف هعم ةريره ىبأ ثيدحل ىراخبلا
 نأ انيب دقو اس الو « هيف ام قخي الو ٠ بجاو بجاولا نم ءىش لكو ؛ ةبجاو ةالصلا ةماقإ نآل : لاق فوفصلا
 ةلس ةيوسستلا نأ ىلع هب لدتساف ةريره ىبأ ثيدح ظفل رهاظب لاطب نبا كسمنو . ةرابعلا هذه ىلع اوقفتي مل ةاورلا
 دق : لاقف دعلا قيقد نأ باجأو . « ةالصلا مام نم » ةياور هيلع دروأو . همامت ىلع ةدايز ءىشلا نسح نال : لاق
 نإو « اهم الإ ققحتي ال ىنلا هتقيقح ىلع دئاز مأ فرعلا ىف .ىثلا مات نال بابحتسالا ةالصلا مام هلوق نم ذخؤي
 لمع ال عراشلا ظفل نال ديعب ذخآلا اذهو « لاق اذك هب الإ ةقيقحلا متت ال ام ضعب ىلع عضولا بسحب قلطي ناك
 ثداحلا فرعلا ال عراشلا فرع هنأ تبث اذإ فرعلا ىلع لمح امنو « ىبرعلا ناسللا ىف عضولا هيلع لد ام ىلع الإ

 راج ثيدح نم قازرلا دبع هدروأ ةجرتلا ظفل : ( هيض )

 فوفصلا نإ ل نم _مثإ صاب ٥-
 ريب نع ىناطلا ديبع ”نب ديمس ان ربخأ لاق ىسوم نب ”لضفلا انربخا لاق دسأ نب ذاعم نُشر - 14 و 5 0 ۽ ء ء 42 ك

 )١( ةفيلخ ىبأ نع » ضايرلا ةطوطخعف «

 يرابلا عف 7 ج0 - م



 ناذآلا باتك «1 ٠

 هللا لوسر E ان تركنأ ام : هل ليقف « ةنيدما مق هنأ » كلام نب سنأ نع ئراصنألا راسي نبا

 « فوفصلا نوميق ال كنأ آلإ يش ركن ام : لاق ؟ يل

 اذهم ... ةنيدملا كلام نب شا انيلع مدق : راسي ن ریش نع دیبع ی بقع لاقو

 ال كنأ الا ايش تركنأ ام د سنأ ثيدح هيف دروأ : ديشر نبا لاق ( فوفصلا متي مل نم مثإ باب ) هلق

 هلعل هنأب بيجأو « مثإلا لوصح ىلع كلذ لدي الف ةنسلا كرم ىلع عقب دق راكنالا ناب بقعتو « فوفصلا نوميقت

 < ةغيصلا درج ال لاحلاو نأشلا ىمآلاب دارملا نأ ىلع 4 هصآ نع نوفل اخي نيذلا رذحيلف ر) ىلاعت هلوق ىف مالا لمح

 راكنإو « ةبآلا ىف روك ذملا ديعولا هيلع لدي امل مثأي نأ ب اميلع ناک ىتلا لاحلا نم اًيش فلاخ نم نأ هنم مزلبف

 ةفلاخلا مزلتست اذه ىلعف « فوفصلا ةماقإ نم لب هللا لوسر نمز ىف هيلع اوناكام اوفلاخ مهنأ ىف رهاظ نا

 لصع امنإ ميثأتلا نال ‹ نونسم ءىش قبيال نأ ىلإ ىضفي هلال فيعض وهو . اصخلم ديشر نبا مالک ىهتنا . ميئأتلا

 حدملا اهلعاف قحتتسي ىتلا الا بودنملا نقلا نم تناك ا فوفصلا ةيوست نإ : لاطب نبا لوق امأو . بجاو كرت نع

 « انيس . ا١ نوكي نأ ةنسلا كرات مذ نم ماي ال هنأ ةبج نم بقعتم ومف « مذلا قحتسي ابكرات نأ ىلع لد اهيلع

 اووس » هلوق ىف مآلا ةغيص نم بوجولا ذخأ ىراخبلا نوكي نأ لمتحو . هلبق ىذلا بقعتلا هيلع درب نكل

 نئارقلا هذي هدنع حجرف < هكرت ىلع ديعولا دورو نمو « ىلصأ ىتومتيأر اك اواص د هلوق مومع نمو « كفوفص

 ةيوسقلا نأب لوقا عمو « نئسلا كرت ىلع عقي دق راكنالا ناك ناو بجاولا كرت ىلع عقو امنإ سنأ راكنإ نأ

 ماب مييلع هراكنإ عم اسنأ نأ كلذ ديوي. نيت جلا فالتخال ةر وس و فااخ نم ةالصف ةيجاو

 هنأ ريع نع حص ام بوجولا مدع ىلع عامجالا ىعدا نم عزانو  نالطبلاب مرج مزح نبأ طرفأو . ةالصلا ةداعاب

 برضيو انيك انم ىوس لالب ناک و لاق ةلفغ نب ديوس نع حص امو 2 فصلا ةماقإل ىدبنلا ناع ىفأ مدق برض

 اک امهنأ زاوجل ‹ رظن هيفو «بجاولا ريغ كرت ىلع ادحأ ناب رضي لالب و رمع ناك ام : لاقف « ةالصلا ىف انمادقأ

 ةياود ىف ( تدهع موي ذنم تركنأ ام ) هلق . رغص» ةمجعملاب وه ( ريشب ) هل . ةنسلا كرت ىلع ريزعتلا نايدب

 ديدشتو ءارلا حتفب لاحرلا وبأ وه ( ديبع نب ةبقع لاقو ز هلق . « تدہع ذنم انم تركنأ ام , ىنييمشكلاو لمتسملا
 ‹ قلعملا عضوملا اذه الإ ىراخبلا ىف ةبقعل سيلو « هلبق ىذلا دانسإلا ىوار ديبع نب ديعس وخأ وهو ةلموملا ءاحلا

 ديبع نب ةبقع نع ناطقلا ىع نع هدنسم ىف دحأ هلصو دقو « سنأ نم هل راسي نب ريشب عامس نایب هب دادأو

 ام : لاق ؟ مب هللا لوسر دهع نم انم تركنأ ام اذلقف ةئيدملا ىلإ سنأ ءاج : لاق راسي نب ريشب ىنثدح » ىئاطلا
 5 فوذصلا نوميقت ال نأ ريغ ايش تکا

 هنأ امف ثيدحلا رهاظ ناف ء « رصعلا تقو باب ه ىف اهركذ مدقت ىنلا ةمدقلا ريغ سنأل ةمدقلا هذه : ( هيبنن )

 باب »ىف هركذ مدقت ىذلا راكنإلا ريغ اضيأ راكنإلا اذهو « ىضم اک رصعلا تقو لوأ ىلإ ربظلا ريخأت ركنأ

 كاذ ناف « تعبض دقو ةالصلا الز مب ىنلا دبع ىلع ناك ام ايش فرعأ ال , لاق ثيح « اهتقو نع ةالصلا عيبضت
 نئسلاب كسقلا ىف مريغ نم لثمأ ناهزلا كلذ ىن اوناك ةنيدملا لهأ نأ ىلع لدي اذهو « ةئيدملاب اذهو ماشلاب ناك



 كلما ۷۲۹ 796 ثيدحلا

 فصلا ىف مدقلاب مدقاو جبل كسملاب بكمل قا زإإ بسا -

 هبحاص بعكي هب کک زاب ےس جرا تاد ريش دفا

 « هللغ دسو فصلا ليدعت ىف ةغلابملا كلذب دارملا ( فصلا ىف مدقلاب مدقلاو بكمل اب بكنملا قازلا باب ) هلق
 نبا هح و دواد ىنأ دنع ربع نبا ثيدح اهعمجأ ةريثك ثيداحأ ىف هيف بيغرتلاو فصلا للخ دسب رمالادرو دقو
 اورذت الو للخلا اودسو بكاذملا نيب اوذاحو فوفصلا اوميقأ : لاق ملي هللا لوسر نا » هظفلو ىاحلاو ةعزخ
 فرط اذه (ريشب نب نامعنلا لاقو) هلو . هللا هعطق افص عطق نمو « هللا هلصو افص لصو نمو « ناطيشلل تاجرف
 نامعنلا تعم » لاق ثراحلا نينيسح همساو ىلدجلا ساقلا یا ةباور نم ةع زخ نبا هححصو دواد وبأ هجرخأ ثيدح نم

 نفلاخيل وأ كفوفص نميقتل هللاو ءاثالث مكفوفص وميقأ: لاقق هج وب ساناا ىلع لب هلا لوسر لبقأ : لوقي ریشب نبا
 نامعنلا ثيدحت لدتساو « هبعكب هبعكو هبحاص بكن هبكنم قزلي انم لجرلا تيأر دقلف : لاق . کب ٤ نيب هللا
 .ىذلاوهو  مدقلاو قاسلا قتلم دنعوهو  لجرلا ىناج ىف ءىتانلا عل ءوضولا ةنآ ف بعكلاب دارملا نأ ىلع اذه
 ضمعب ىلإ بسني ذاش لوق وهو « مدقلا رخؤم تكل ايدل نأ نهد لل ا هين ىذلاب قزاي نأ نكمي
 ىف بعكلا نأ معز نم لوق ىعمسالا € او 3 ءوضؤلا ال جحلا ةلأسم یف مهضعب هتيئأو موقةح هتبشب ملو ةيفنحلا

 ىف ىلا ةدايزلا هيفو ديم سنأ ثيدحتب هيف حرصف مشه نع روصلم نب دیعس هاور (سنأ نع ) هلو . مدقلا ربظ

 ديمح نع رمعم ةياور نم ىليعامسالا هجرخأو . سنأ لوق نم اهنأب حرصو «ڂا اندحأ ناكو » هلوق یهو هرخآ
 متي اذ و لب ىنلا نمز ىف ناک رو ك دملا لعفلا نأ حيرصتلا اذه دافأو ءجلا اندحأ تيأر دقلف : سنأ لاق د ظفلب

 رفنل مويلا مدحأب كلذ تلعف ولو » هتياور ىف رمعم دازو « هتيوستو فصلا ةماقاب دارملا نايب ىلع هب جاجتحالا

 «سوغ لفب هنأك

 هئاالَص تع هنيع ىلإ هَقْلَح مامإلا وح مامإلا راسي نع لجرلا ماق اذإ ساپ - ۷

 نا 0 نا ىلوم ربی نع راند نب ورع نع دواد ان دح لاق ديعس نب ةيبتق اشم ب اياك

 نم ىمأر هلي لپ نا ةلوسر ذأ ورا نع تمت لل تاذ هل ىلا عم تيلص » : و اع

 » ا لو ىلصو ماقف ندؤلا هءا « درو ىلصف 4 ٤ هنیگ نع یم یارو نم

 هذه ظفل رثك أ مدقت ( هنالص تمت هنيم ىلإ هفلخ مامإلا هلوحو مامالا راسي نع لجرلا مات اذإ باب ) هلق
 تمت » هلوق لدب « اممتالص دسفت مل كانه لاتو« هفلخ , ظفل كانه سيل نكل اباب نيرشع نم وحنب لبق ةمجرتلا
 ةداعإلا هذه ةكح ىلع حارشلا نم دج هني لو < رخآ هجو نم نكل اذه سابع نبا ثيدح كانه جرخأو ,هتالص

 دسفت مل و هلوقف < نيباوجلا فالتخال فاتتع ام مكح نأ ىل ربظب ىذلاو . بابلا اذه ىلع مالك لا مهضعإ طقسأ لب



 ناذالا باتك- 1۲ ٠

 مومأملا ىأ « هئالص تمحو هلوقو « اضيأ ةالصاا ةحلصم نم وهو افيفخ هنوكل امهنم عقاولا لممااب ىأ « امهتالص

 نأ لمتحو . كلا كلذ للعلا مدعب روذعم نال ‹ هفقوم ريغ ىف هنوك عم الوأ مامإلا راسي نع هفوقو رضي الو

 هندب ضعبي تافتلا هيف مومأملا ليحل هتلواح مو « فملا ماتم ىف هدحو مامالا نأ هببجوتو مامالل ريمضلا نوكي

 لاتو . ملعأ هللاو ةبجلا هذه نم اف صقن ال اذه ىلع هتالصف «ةروك ملا ةحلصلل فصلا ةماقال اكرت سيل نكلو

 نم برق امهنم لكلف ةبتر مدقتم هنكل اظفل رخأت نإو لءافلا نال لجرلا ريمضلا نوكي نأ لمتحي : قامركلا
 هیدن نيب راملاك ريصي الل هیدن نيب نم هلو نأ زرتحا هنأ دافأ مامالل ريمضلا داع اذإ نكل : تاق . هجو

 اص ٌنوكت اھدحو ُةَأرملا ساپ -4

 يبو ان تيلص : لاق كلام نب سنأ نع قاحسإ نع نايس انن دح لاق دمع "نب هللا دبع شو - 70

 « انملَح ےل مآ - نأ وکر یہا لح انتی ىف

 : لاق ثيح ليعامسالا ضارتعا عفدني اذهب و « فصلا كح ىف ىأ ( افص نوكت اهدحو ةأرملا باب ) هلق

 نم بلا دبع نبا هجرخأ ثيدح ظفلا ةمجرتلا هذه نا مث . نينئاب فصلا موقي ام لقأو « افص ىمسيال دحاولا صخشلا

 نب هللا دبع ناک ناو <« ىعجلا وه ( دم نب هللا دبع ان دح ) هلو . « فص اهدحو ةأرملا » اعوفرم ةشئاع ثيدح

 ةباود ف ( سنأ نع قحس] نع ) هلق ٠ ةنيبع نبا وهو نايفس نع اضيأ ثيدحلا !ذه ىور دق ةبيش ىنأ نب دمع
 عمس هنأ ةحلط ىبأ نيهللا دبع نب قمس] انثدح » نايفس نع امهالك ليعامسالا دنع ىيدملا نب ىلعو معن ىلأ دنع ىديملا

 نبا نع هتياور نم روهثملا يحب نب ىحي بخ ىف عقو اذكو « عيمجلل اذك ( میو انأ تيلص) لق . . كلام نب سنأ

 مالو ةلمهم نيب « ملسو انآ ؛تيلص ٠ روكذملا ربا ىف هدنسب نكسلا نبأ نع هاور اوف نوحتف نبا دنع عقوو . ةنييع

 ريغ ميلس : باعيتسالا ىلع هليذ ىف لاقف نوحتف نبا كلذ ىلع ىشمو « متي ٠ ظفل نم ىوارلا ىلع تفحصتق ارغصم

 ىلع ةالصلا باب » ىف مدقت اک كلام هل“وطو نايفس ةرصتخا ثيدح نم فرط اذه نمش . ثيدحلا اذه قاسو بوسنم

 نمل الخ « مامإلا فلخ افصي نأ نينثالا فقوم ىف ةئسلا نأ ىلع « هءاروّيلاو انآ تففصف د هلوقب لدتساو ,ريصحلا

 هجرخأ ىذلا دوعسم نبا ثيدح كلذ ىف مهتجحو « هراسي نع رخآلاو هنيع نع فقي امهدحأ نا نيفوكلا نم لاق

 قيضا ناك كلذ نأب نيريس نبا هنع باجأو ء هلأ نع دوسالاو هنيع نع ةمقلع ماقأ هنأ هنع هريغو دواد وأ

 نم یشخ ام هلصأو « لاجرلا عم فصن ال ةأرملا نأ هيف ( انفلخ ميلس مأ تاو ) هلق . ىواحطاا هاور ناکا

 ىو بيحب وهو « ةأرملا نود لجرلا ةالص دسفت ةيفنح لا نعو ؛ روما دنع اهتالص تأزجأ تفلاخ ولف ا ناتتفالا

 « بوجولا سالاو « هللا نهرخأ ثيح نم نهورخأ د دوعسم نبأ لوق هليلد : مهلئات لاق ثيح فسع ههيبجوت
 كرت هلال لجرلا ةالص تدسف لجرلا تذاح اذاف ةالصلا ناكم الإ هيف نهرخأت بحي ناكم الو ناكم فرظ ثيحو

 بوثلا ىف ةالصلا نع ىبنلا تبث دقف . ناعتسملا هاو « هباوج فلكت نع ىنغت اذه ةءاكحو « اهريخأت نم هن ىمأ ام

 ىذلا لجرلا ىف لاقي ال لف « هتالص هتأرجأو مثأ هعزنإ لو هيف ىلصف فلا ولف « هعزني نأ هسبال ضار توضأ

 نأ ىلع هرادتقا عم هنذإ ريب صخش ابف ىلصف ةكولم ةفص دجسملا بابل ناك وأهنم حضوأو ؟ كلذ ةأرملا هتذاح

 نإ ايس الو هتذاح ىتلا ةأرملا عم لجرلا كلذكو « مثأو هتالص تح ةدحاو ةوطخم دجسملا ضرأ ىلإ اهنع لقتتب



 ۱۴۳ ۷۳۹ - ۷۲۷ ثيدحلا

 ىتثتسم اذه نأ نيب نأ دصق ىراخبلا نأ برقألا : دشر نبا لاتو . هبنجب تلصف ةالصلا ف لخد نأ دعب تءاج
 نبا هجرخأ روكذملا ثيدحلاو « لاجرلاب صتخ هنأ ىنمي فصلا فلخ درفنمل ةالص ال » هيف ىذلا ثيدحلا مومع نم

 لاطب نبا هب لدتساو « فصلا نود عكر اذإ باب » ىف هركذاس اک رظن هح یو « نابيش نب ىلع ثيدح نم نابح

 نأ هفل ان نكل « ىلوأ لجرلل ناك ةأرلل كلذ تبث امل نال : لاق « دمحال افالخ فصلا فلخ درفنملا ةالص ةحصس ىلع

 بذمج نأو مهحازي نأو مهعم فصي نأ هل ناف لجرلا فالخم « لاجرلا عم فصت نأ عانتمال كلذ غاس امإ : لوق
 « ريصحلا ىلع ةالصلا باب » ىف تمدقت هثحابم قاب و . اقرتفاف 20 هعم موقيف فصلا ةيشاح نم الجر

 لاق اهنع شا ىصر ا نبا ن IE 6 ا دح یسوم اشو -

 E لم لاق هك نع ىنمافأ یتح - يدعم وا ىديب أف ءب :يدلاراسي نع لصأ دليل تف

 مامالل امأ : ةمجرتلل قفاوم وهو « ارصتخي سابع نبا ثيدح ه-ف دروأ ( مامإلاو دجسملا ةنميم باب ) هلو

 مومأملا ناكاذإ ايف درو اإ ثيدحلا نأ وهو « رخآ هجو نم بقعت دقو . موزللابف دجسلل امأو « ةقباطملابف

 دائساب ىلاسنلا هجرخأ ام ىلإ راشأ هنأكو . دجسملا ةنميم ةايضف ىلع هيف ليلد الف اورثك اذإ امأ « ادحاو

 نع نسح دائساب دواد الو « ,هنيع نع نوكن نأ ائدبحأ و ىنلا فلخ انيلص اذإ انك م لاق ءاربلا نع يحس

 ليق » لاق رمع نبا نع هجام نبا هاور ام امأ و . «فوفصلا نمایم ىلع نولصي هتكمالمو هللا نا 0 اعوفم ةشئاع

 هدانس] قف « رجالا نم نالفك هل بشك دجسملا ةرسيه رمع نم : لاقف < تاطعت دجسملا ةرسم نإ : 2 ىئ

 ليعامسا نبا وه ( یس وم انثدح ) هلق . هلاوزب لوز ضراع ینعمل دروام نآل لوآلا ضراعي الف تبث نإو ٠ لاقم

 . « ىديب ذخأف » ىليعاممالا ةباور هيلع لدن و « لوانت ىأ( هديب لاقو ) هلو . نايلس نبا وه مصاعو ‹ قذويتلا

 هجوأ وهو « هئارو نم د ىنهمشكلا ةءاور ف ( قارو نم ) هلو

 وأ طلاع وققا نيبو عاملا ن نسب ا سب 3 \*

 رې ةنببو كّئيبَو 1 نأ ب اال : نّسحلا لاقو

 مامإلا ريك مم اذإ  ادج وأ قرط اهي eS ا : راح وأ لاقو
 2 ما ےس 0 4 ١ 4 ء مث 85

 لوسر ناكو تلاق ةلاع نع ةرمع نغ ىراصنالا ریس نب يګر نع ةدبع انربخأ لاق د انظرو ب ا

 نواس اا ماف لَ نا صخش سانا ارق ةرجحلا رادجو هرج ىف ليلا نم لص هلي لا
 ¢ î وأ وأ نيتليل كلذ أوءنص ¢ هتالصب ا سا هم ماف ةيناثلا دليل ماف « كاذب اوثدحتت اوما ¢ هنالصب

 س جارخم ف : هلي هللا لوس نأ تش ا نإ“ لاقف , سانلا u - ماا لس ا ل ر س اج كلذ دعب ناک اذا ىتح

 فصلا ىف ةجرف داجيإ ىلإ ىفني بذلا نألو « فيض هيف دراولا ثيدحلا نأل « رظ روكذلا بنملا زاوج ف ( )١

 رعأ هاو ٠ مامالا نيب نع فقي وأ فصلا ىف اعضوم سمتلي نأو بنجلا كرت لوألاف « لاخلا دس عورلاو



  e EAليللا الص «

 همكل , ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۱1۹ < ۹۲4 ‹ ۷۴۰ : ىف هفارطأ _ ۷۲۹ ثيدحلا] ]

 نم رهاظلاو ؟ ال وأ ءادتقالاب كلذ رضي له ىأ ( ةرتس رأ طاح موقلا نيب و مامإلا نيب ناكاذإ باب ) هلۆ

 هريغو دجسملا نيب قرف نم مهمو . ريش فالخ تاذ ةلأسملاو . ةيكلاملا هيلا بهذ اك رضي ال هنأ هفرصت ٠ هلو

 ) مامالا فاخ ىلصي لجرلا ىف هنع حب دانساب روصام نب ديعس یورو . هظفلب الوصوم هرأ مل ( نسحلا لاقو

 ىبأ نإ ثيل نع رمتعم نع ةبيش ىبأ نبا هلصو ( راج بأ لافو ) هلوق . كلذب سأب ال : هب متأب حطس قوف وأ
 ناك ناف « هنع هيبأ نع رمتعم وهو ىميتلا نبأ نع قازرلا دبع هجرخأ نكل « فيعض ثيلو « هاذعمب هنع م

 هتیاور ىف ركاسع نبا مزج هبو يعن وبأ هلات مالس نبا وه ( دمج ىتثدح ) ےل . حبح دانسإ وهف اطوبضم «

 حضوأو « ةرجحلا رادج ركذ هيلع لدو « هيب ةرجح دارملا نأ هرهاظ (هترجح ىف) هلون . نايلس نبا وه ةدبعو

 دارملا نأ لمتحو « هجا أ رجح نم ةرجح ىف ىلصإ ناك و ظفلب ےن ىبأ دنع یجب نع دز نب راجح ةءاور هذم

 هداعب ىذلا تب اث نب ديز ثيدح !ذكو « هذه دعب ىلا ةاورا' ىف ا ريصحلاب دجسملا ىف اهرجتحا ناك ىتلا ةرجحلا «

 اهتيب باب ىلع ريصحلا هل تبصن ىتلا یھ نأ ةش'اع نع ةملس ىنأ نع نيرخآ نيهجو نم رصن نب د#و دواد ىنالو «

 ىييمشكلا ةياور ىف ( سان ماقف ) هل . اهلا ةرجحلا ةبسن ىنو رادجلا ىف زاجلا ىلع وأ « ددعتلا ىلع لمح نأ اماف
 ابجراخ مهو ةرجحلا لخ اد وهو هتالصب نولصي | وناك مهنأ هاضتقم نال ةججرتلا عضوم اذهو « سانأ ماقف د ٠ هلو

 ) «ةيناثلا ةليللا ماقف » ىليصالا ةاور ىفو « ةيناثلا ةادغلا ةليل هريدقت فذح هيفو « رثك الل اذك ( ةيناثلا ةليل ماقف .

 هجرخأ هنع هللا ىضر رمع كلذ هبطاخ ىذلا نأ قازرلا دبع دافأو « هل ىأ ( سانلا كلذ ركذ حبصأ الف ) هلو

 ىبأ دنع ديز نب داح ةءاور ىهو « ضرفت ىأ ( ميلع بتكت نأ ) هلق امنع ةورع نع ىرهزلا نع رمعم نع

 دجهنلا بانك ىف هشحابم ةيقب ىنأتسو « امنع ةورع نع ىرهزلا نع حرج نبا نع قازرلا دبع هاور اذكو « معن

 ىلاعت هللا ءاش نإ

 ١ - لیلا ةالص اپ

 نع ىربقلا نع بذ ىبأ نبا ان" دح لاق كيدفلا ىلأ “نبا انثدح لاق رذنلا 82 ہا را اشا - ۰

 « لیالاب هرجتحو رامنلاب هطشسي ريصتح هل ناك تاك ئبلا نأ امنع هلا ئضر شاع نع نح را دبع نب لس ىلأ

 عي « هءارو اوُلصف سان هيلإ ب

 5 0 2 ١ هک ت ی وع 00 7 0 7 و هه

 رضنلا ىلا لاس نع ةبقع نب ىموم أن, لح لاو بيه و انث دح لاق دامح نب ىلعألا دبع ]شنو e بغا
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 ىف ریصح نم : لاق هنأ تيسح لاق _ ةرحح ذي | س هلا لوز نا ه تبا نب دز نع دیعس نب رسب نع
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 ثيدحلا ۷۳۱ 1٥

 يا ئنلا نع ديز نع رسب نع رضا ابأ تمم ئموم انت دح بیو انت دح : نقع لاق هلل ی

 | :YY CWI ىف هافرط - النا ثيدحلا]

 هركذ الو حارشلا رثكأ هيلع جرعي ملو « هدحو ىلمتسملا ةياور ىف عقو اذك ( ليللا ةالص باب ) هلو

 ليختي دق لئاحلاب ةالصلا تناك امل و <« !هتماقإ] و فوفصلا باوب أب ةقلعتم مجارتلا نآل قاي" هجو وهو « ليعامسالا

 ىف أيس درفم باتك ابلف امص وصخ ليلا ةالص امأف « امف هدنع ام دروأو امل مجرت فصلا ةمانإ نم ةعئام اهنأ

 نظف هلبق ىذلا ثيدحلا رخآ ىف ىلا ةلمجا ىهو « ليللا ةالص و ظفل رب ر كدت ايف عقو ةخسنلا ناكو: الغلا رغاوأ

 ليللاب ىلص نم نإ : هلصاح ام اممجوت ديشر نبا فلكت دقو. « باب ١» ظفاب اهردصف ةلقتسم ةجرت اهتأ ىوارلا

 ىف امومأم ليللاب ىلص نم نأ ديري : لاق نم هنم دعبأو . لئاح .ارو ىلص نع ةءاشم هيف تناك ةلظلا ىف امومأم

 ىذلاو . ةعامج ظفل فذخ ةعامج ليللا ةالص دارملا نوكسي نأ ناتحا ىل رهظ مث . طئاح ءارو ىلص نك ناك ةملظلا
 هلق . كلذ ونو تيبلا وأ دجسملا ىف وأ تامكرلا ددع ىف اهتيفيكو ليللا ةالص مح وه اإ دجهللا با وأ ىف قاي

 , ةرجحلا لثم هذختب 5 ءارلاب شک الل اذك (هرجتحو) هلو . نويندم هلك دائسالا و « ديعس وه ( ىربةملا نع )

 مث ةثلثم رثكالل اذ ک ( باثف ) هلو ٠ هريغ نيبو هنيب ازجاح هلعجي ىأ ءارلا لدب ىازلاب ىنيمشكلا ةیاور فو

 ةثلثملاب « راثف د ىخرسلاو ىنييمشكلا ةباور ىفو « اوعجر ىأ ءاونآ و ىناطحلا دنع عقوو « اوعمتجا ىأ ةدحوم

 ىلا ةياورلا ىف ةروكذملا ةرجحلا نأ نايب هضرغو « ارصتخم هدروأ اذك( هءارو اولصف) هلق . اوماق ىأ ءارلاو

 هدئاوف ىلع مالكلا ركذنسو « امات بئذ ىنأ نبا نع رخآ هجو نم ليعامسالا هقاس دقو . !ريصح تناكهذه لبق

 مهفلاخو « ةبقع نب ىسوم نع ةاورلا رثك آل اذك ( رضنلا ىبآ لاس نع ) ےل . لامن هللا ءاش نإ دجهلا بانك ىف

 ىف كلام مهقفاو دقو . ىلوأ ةعاجلا ةباورو . ىناسنلا هجرخأ دانسالا ىف رضنلا ابأ ركذب لف ىسوم نع جرج نبا

 مهوأ قسن ىلع نوين دم نيعباتلا نم ةثالث هيفو « اعوفرم أطولا جراخ هنع ىورو « أطوملا ىف هعفري مل نكل دانسالا
 اذك ( مكعينص نم ) هل . ىازلاب اضيأ ىنيمشكللو « ءارلاب رثكالل اذك ( ةرجح ) ےل . روكذملا یسوم

 اوحبسو مهتاوصأ اوعفر مهنوك لب طقف مهتالص هب دارملا سياو ٠ نونلا نوكسو داصلا مضب ىنيمشكلللو رثكالل
 هيف دازو « ماصتعالا فو بدآلا ىف كلذ فاؤملا ركد ا مئان هنأ مهنظل بابلا مهضعل بصحو ٠ مهلا جرخيل هب

 ىف هو نس اک ةيشخلا هذه ىباطخلا لكشتسا دقو « « هب تق ام كيلع بتك ولو ٠ يلع تفك نأ ت عو

 عيمج لمشي هنأ هرهاظ ( ةبوتكملا الإ هتيب ىن ءرملا ةالص ةالصلا لضفأ ) لوق . ىلاعت هللا ءاش نإ دجهنلا باتك
 دجسملا صخم ال ام اذكو « عيمجتلا هيف عرشي ال ام ىلع لوم هنكلا « ةضورفملا ةبودكملاب دارملا نآل « لفاونلا

 الف اعم دجسملا فو تيبلا ىف عرشي ام ةالصلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو . انتم أ ضعب لاق اذك « ةرحتلا یتعک رك

 ام لخدي لهو « ةعاجلا هيف عرشت ام ةبوتكملاب دارملا نوكي نأو « تيبلا ف عرشن ال امال دجسملا ةيحت لخدت
 دارملاو « ةروذئااكض راعب بجو ام ال سخا تاولصلا ةبودكملاب دارملاو ‹ رظن هيف ؟ ةروذنملاكک ضراعب بجو '

 جرحا عا نمل ينحت نويو هجانملا نهود الا, قلع لوق تربل ءانثلا ءانتسا درب الف لاجرلا نيلج لاب
 ةمحرلا هيف لزنتف كاذب تيبلا كريتيلو « ءايرلا نم دعبأو ىنخأ هن وكما تيبلا ىف ةلفانلا ىلع ثح ام ] : ئوونلا لاق ملم



 لاق ) هلق .٠ ءايرلا نم هيف نمأ ولو هريغ تيب « هتيب ىف » هلوقب جرخم نأ نک اذه ىلعو , ناطیشلا هنم رفنيو

 نب داح ةباور ىف فارطالا ىف فلخركذو « ميعنوبأ الو ىليعامسالا هركذم ملو « اهدحو ةع ركة اور ىف اذك (نافع

 قيرطلا هذه ةدئاف مث . نافع نيبو هنيب ةطساوب ماصتعالا باتكىف هجرخأ هنال رظن هيفو « نافع انثدح , ركاش

 لوصوملا ءاثيدح نيرشعو نينثاو ةئام ىلع ةءوفرملا ثيداح الا نم ةمامإلاو ةعاملا باوبأ تلمتشا : ( ةا )

 ‹ نوثالثو نانثا صلاخلا « اثيدح نوعست ىضم اهفو هيف اهنم رركملا 9 نورشعو ةئس قلعملاو ‹ نوعساو ةتس اهنم

 ام » ءادردلا ىلأ ثيدحو « ةعاملا لضف ىف ديعس ىنأ ثيدح : ىهو ثيداحأ ةعسن ىو. اهحبرخت ىلع لسم هقفاو

 3 ةالصلا ةفص ىف ثربوحلا نب كلام ثيدحو «« امخض راصنالا نم لجر ناك » ىنأ ثري كد>حو « «ءائيش فرعأ

 نامعنلا ثيدحو «  اوباصأ ناف نولصي » ةريره ىلأ ثيدحو « « نورجامملا مدق امل و رمع نبإ ثيدحو

 راثآلا نم هيفو . فوفصلا ةمأت] هراكن] ىف هثيدحو « « هبكتم قزاب )د أ ناك و سن أ ثيدحو ‹« فوفصلا ىف قلعملا

 ناثع رثأو « « ىلصي نأ لبق لك أي ناك » هنأ رمع نبا رثأ الإ ةقلعم اهلك ارثأ رشع ةءبس نيعباتلا و ةباحصلا نع

 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . نالوصوم امهئاف « سانلا لمعي ام نسحأ ةالصلا »

 ةالصلا اتتفاو ريكا باحبإ یاب - م؟

 2 5 ئراصنألا ك لام س سا ئريخأ لا لاق یره زا نع بیش انتريخأ لاو ناملا و — ۲

 تاواصلا نم ةالص ذوي ال یلص - El ىضر سا لاف - نمألا تش ش >4 رف کر هيي دنا لوسر

 اذإو « ًامايق اولصف تاق ىلص اذإف « هب عوي مام امإلا لمج اإ : ا ۲ لاق مل « دوم هءارو انيلصف « دعاق وهو

 دلا تللو انببر اولوقق هده نم لا ممم لاق اذإو ء اود جساف دج اذإو «اوعفراف مف َمكَر اذإو « اومكراف مکر

 لوو 'رخ » لاق هنأ لام نب سنأ نع باش نبا نع ثيل انت دح لاق دبعس نب ةيق نشرته - مع

 لمج اك وأ - ”مامإلا ام امم إ ؛ لاقف فّرصنا م 9 ًادومق همم انيلصف « ًادعاق انل ىلصف « شح سّرف نع اک كلل

 هدم نأ هللا عو لاق اذإو ءاومَهراف عفر اذإو « اومك راف مكر اذإو ءاورتكسف ربك اذإف هب مت ويل  مامإلا

 « اودحساف دحس اذاو « جلا كل انب ر اولوقف

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع جررعألا نع دان لا وبأ ىن دح لاق ”بيعشان ربخأ لاق ناتا وبأ شرو - «4

 هدح نمل شا ممم لاق اذاو « اومگراف یک اذاو ءاورتكسف ربك اذإف « هب ویل مامإلا لج اإ » ل ا

 < ةربخأ اغا را انا لس ادو م اود دس اذإو ا فر ایر اور

 بوجولا دارملاو باج إلا قلطأ : ليق ( ةالصلا حاتتفاو ريبكتلا باحي] باب ) هلق . ( ةالصلا ةفص باوبأ )

 ةفطاع واولا نأ رهاظلا مث . انه دارملا وهو فلكملاب قلعتي ام بوجولاو ‹ عراشلا باطخ باحيإلا نآل , ازوجت



 فني ۷۳۲ ثيدحلا

 هنكل ءاعدلا حاتتفالاب دارملا ناك نإ ىلوأ لوآلا و « ريبكتلا وهو هيلا فاضملا ىلع امو باحيإ وهو فاضملا ىلع امإ
 لاق نم دمبأو . ةالصلا ىف عورشلا حاتتفالاب دارملا نأو « عم ىنمب واولا نأ هقايس نم ربظي ىذلاو « بحيال
 دعب ىتأيسو < ريبكتلاب ةالصلا حتتفي مقلب ىنلا ناك » ةشئاء ثيدح ىلإ راشأ هنأكو « ماللا وأ ةدحوملا ىنممب امنإ

 ريبكتلا ظفل نيمت ىلع ةشئاع ثيدحيو هب لدتساو « ةالصلا ىف ريبكتلا حتتفا جلب ىنلا تيأر » سمع نبا ثيدح نيباب
 هب دصقي ظفل لكب دقعتلت ةيفنهلأا نعو . فسوي وبأ مهقفاوو « روبمجلا لوق وهو « ميظمتلا ظافلأ نم ,ريغ نود

 سانلا نم دحأ ةالص رت ال , ظفلب دواد وبأ هجرخأ هتالص .ىسملا ةصق ىف ةعافر ثيدح روب ةجح نمو . ميظعتلا

 ناك , ديمح یبا تیدحو < ربك أ هللا لوقي مث ر ظفلب ىناريطلا ہاورو « ريكي مث هعضاوم ءوضولا عضيف اضوتي ىح

 ةع زخ نبأ هحصصو هجام نبا هجرخأ « ريكأ هللا : لاق مث يدب عفرو اتاق لدتعا ةالصلا ىلإ مات اذإ مب هللا لوسر

 لسم طرش ىلع بح دا ساب رازبلا یورو . « رک أ هللا » لوق وهو ریبکتلاب دارملا نایب هيف اذهو « نابح نباو

 هنأ نابح نب عساو قيرط نم یاسنلاو دحالو « ربكأ هللا : لاق ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك لِي ىنلا نأ » ىلع نع
 امل ١ سنأ ثيدح فنصملا دروأ مث« عفرو عضو املك رك أ هللا » لاقف ملكي هللا لوسر ةالص نع رمع نبا لأس

 لوألا قيرطلا ىف سبل : لاقف ىلبعاممالا هضرتعاو « كلذ ىف ةريره ىبأ ثيدح مث نيمجو نم « هب متؤيل مامإلا لعج

 ولو : لاق مامإلا نع مومأملا ريبكت ريخأتب مالا هيف امن]و ريبكتلا باحي] نايب كلاثلاو ىتاثلا ىن الو ريبكتتلا ركذ
 نأب لوألا نع بيجأو . مومأملا لع كلذل اباحي , دملا كلو انبر اولوقف , هلوق ناكل ريبكتلا اباحيإ كلذ ناك
 ركذ ىلإ جاتحا امتإو ‹ ثيللا همأو بيعش هرصتخا د.حاو نيقب رطلا نم سنأ ثيدح نأ نيب نأ فنصملا دارم

 « ةالصلا لمجم نايب هلعفو , كلذ لعف قي هناب ىناثلا نعو < هل سنأ رابخاب امف ىرهزلا حيرصتل ةرصتخلا قيرطلا

 نأ لاتحال ىراخبلا ىلع دراوب سيل و كل املا ضارتعالاب بقمتو « ديشر نبا هبجو اذك« بجاو بجاولا نایب و

 نم ةلاح ىف ريبكشلا باحيإ تبث اذإ « اضيأ باوجلا ىف ليقو . هيوهار نبا قصسإ هخیش هب لاق اک هب وجوب الئاق نركب
 : لاقي نأ نكميو . هنع توكسف مامإلا امأو « ثيدحلا نم رهاظ مومأملا لع هبوجوو « ةمجرتلا قباط لاوحألا
 ءزجلا ىلع لاد ثيدحلا : ىتامركلا لاقو . هعوقوب مرحي ام صتخت ىلا اذاب ةريبعتل باجبإلا ىلإ ةراشإ قايسلا ىف

 مامإلا حتتفا اذإ : لاق هنأكف مايقلا لاح ىف حاتتفالا نوكل لوانتم ءامتاق للص اذإ ١ ظفل نال ةمجرتلا نم ىناثلا
 دنع ريبكشلا باحي] باب ىنعملاو عم ىنعم واولا نوكت نأ لمتصو : لاق . امايق اضيأ متتآ اوحتتفاف امت ةالصلا

 اذه نم ريبك لا باج ] هيجوت هل ربظي مل هنأ همالك لصحمو . ىهتنا لكشم ةمجرتلا ىلع هتلالد ذئنيخل « ةالصلا حانتفا ٠
 هبوجو مدع ىلع عامجإلا وهو ىجراخلا ليلدلا الول « دحلا كلو انبر اولوقف » هلوق ىف لاقو . لعأ هللاو ثيدحلا

 ىلع علطي مل هتأكو « ىراخبلا خيش ىديملا مهنم فلسلا نم ةعامج هيوجوب لات دقو . ىهتنا ابجاو اضيأ وه ناكل

 ةياور ىف عقوو . « هب متؤيل مامإلا لعج امن ] باب ١» ىف فوتسم روكذملا نتملا دئاوف ىلع مالكلا مدقت دقو . كلذ

 مث » ثيللا قيرط ىف ىنيمشكلا ةياور ىف عقوو « اردجاف دعس اذإو د ىرهزلا نع بيعش قيرط ىف هدحو ىلمت.ملا

 ىف ىخرسلا دنع « لمج , ظفل طقسو « دملا كل انبر , هلوق ىف واولا ةدايزو < فرصنا ايلف , هلوق لدب « فرصنا

 ليقو ‹ روما دنع نكر مارحالا ةريبكت : ( :دئنز ٠ هب متؤيل مامالا لعج امن و هلوق نم ةزيره ىنأ ثيدح

 ريغ دن هب لقي مل: رذنملا نيا لاق . ةنس لقو « ةمفاشلا دنع هجوو « ةيفاحلا دنع وهو طرش

 ىرابلا عف ٠ ؟ جام م



 نميف اولاق امنو ‹ احم رصت مهنم دحأ نع تبثي ملو كلامو ىعازوالاو بيسملا نب ديعس نع هريغ هلقنو « .ىرهزلا
 « مصآلا ركب ىبأو ةيلع نب مهرب نع ةيفنملا نم ىخركلا هلقن معن . عوكرلا ةريبكت هرعت امك ار مامإلا كردأ
 رخاوأ ىف فنصملا هيلا راشأ دقو « ةالصلا ىف ةينلا باجل ىف فلتخي مل : ( هيبنت ) . ةريثكر وبمجلل امهتفلاخعو
 ةكزلاو ةالصلاو ءوضولاو ناميإلا هيف لخدف « ةينلاب لامعألا قلب ىنلا لوق ىف ءاج ام باب د لاق ثيح ناعإإلا

 همالك رخآ ىلا

 ماوس حاتتفالا عم ىلوألا ةرييكستلا ىف نديا د باپ - ۳

 لوسر ناد هيبأ نع هللا دبع نب ماس نع باه نبا نع كالام نع ةءاسم نب لا دبع اشو ٥-

 عروك لا نم تأ َمهَر اذإو «عروك كلل رك اذإَو  ةالصلا حتتفا اذإ كا و مقرر ناك هيي هللا

 « دوحُتلا ىف كلذ ”لمني ال ناكو دجلا تلوار هدج نل هلأ عمت : لاقو اها كنك ايما

 [ ۷۳۹ ۰ ۷۳۸ ۰ ۷۴۹ : ىف هفارطأ _ ۷۳١ ثيدحلا ]

 هيدي عفري ٠ بالا ثيدح ىف هلوق رهاظ وه ( ءاوس حاتتفالا مم ىلوآلا ةريبكدتلا ىف نديلا عفر باب ) هلك

 ميدقت درو دقو : ةنراقملا ليلد اذهف « ريكي نيح هيدي عفري ه باب دعب ةينالا بيعش ةياور و « ةالصلا حتتفا اذإ
 ظفلب باهش نبا نع هريغو حرج نبا ةياور نم هدنع بابلا ثبدح ىنف « م.م امبجرخأ هسكعو ريبكتلا ىلع عفرلا

 ريبكتلا ىلع عفرلا ميدقت و ةنراقملا یو « هيدي عفر مث ربك و هدنع ثر وجمل ا نب كلام ثيدح ىفو « ربك مث هيدي عفر »

 لوألا حجرو ٠ عفرلا ىلع ريبكتلا ميدقتب لاق نم رأ ملو « ةنراقملا انباحصأ دنع حجرملاو « ءاملعلا نيب فالخ
 ىذلا وهو « هئاهتتاب ىهني هنأ ةيعملا ةيضقو « « ريبكدنلا عم هيدي عفر » ظفلب دواد ىلأ دنع رجح نب لئاو ثيدح

 - اهلصأل اعبت  ةضورلا ىف حمصو . ةيكل املا دنع حجرملا وهو « ىعفامشلا صن نع هلقنو بذوملا حرش ىف ىوونلا هححص

 ريغ نع ءاي ركللا ةفص نن عفرلا نآل « ركي مث عفر حصالا : ةيفنحلا نم ةءادحلا بحاص لاقو . هئاهتنال دح ال هنأ
 ام عفرلا ىف ةمكحلا نأ ىلع ىنبم اذهو . ةداهشلا ةملك ىف (ک تابثالا ىلع قباس ىننلاو « هل كلذ تابثإ ريبكتلاو : هللا

 تايسانم كلذ ىف تركذ دقو . ىععالا هعمسي و مصآلا هارب نأ امهئارثقا ىف ةكحلا : ءاملعلا نه قيرف لاق دقو . ركذ

 بسانيل دايقنالاو مالستسالا ىلإ ليقو « ةدابعلا ىلع هتيلكب لابقالاو ايندلا حرط ىلإ ةراشإلا هانعم : ليقف رخأ

 نيب باجحلا عفر ىلا ليقو « مارقلا مام ىلإ ةراش] ,ليقو « هيف لخد ام ماظفتسا ىلإ ليقو . ربك أ هللا هلوق هلعف

 ام : ىعفاشلل تلق عيبرلا لاقو . بقعتو . اهسنأ اذه : ىطرقلا لاق « هندب عيمج لبقتسيل ليقو ء دوبعملاو دبعلا

 ةنيز نم نيديلا عفر : لاق هنأ رمع نبا نع ربلا دبع نبا لقنو . هيبن ةنس عابتاو هللا مبظعت , لاق ؟نيديلا عفر ىنعم

 ( ةلسم نب هللا دبع انثدح ) هلو . « ةئسح عبصإ لكب « تاس رشع عفر لكب » لاق ماع نب ةبقع نعو . ةالصلا

 هتياور نم لمعامسالا هجرخأ دقو < أطوملا ىف هلع هتياور ىف ام فالخ كلام.نع هذه هتياور ینو « ىثعقلا وه

 دنع عفرلا هيف اوركذي لف أطوملا ةاور نم ةعامج درسو <« ىنعقلاو ىعفاشلا هاور : ىنطقرادلا لاق . ًأطوملا ظفلب
 ربلا دبع نبا لاقو . هتايئاب مهريغو ناطقلاو ىدبم نباو كرابملا نبا أطوملا ريغ ىن كلام نعهب ثدحو : لاق . عوكرلا

 بابحتسا ىلع ةمآلا تعمجأ : لسم حرش ىف ىووُتلا لاق . ةصاخ أ!-وملا ف كلام ريغ هتيثأ بامش نبا نع هاور نم لك



 ۹ ٣۷ امو ثيدحلا

 ىكح هنأ الإ ‹ عفرلا نم ءىش بحب ال هنأ ىلع اوعمجأ : رطسأ دعب لاق مث « مارحالا ةريبكت دنع نيديلا عفر
 ‹ ضقانت هنأب هيلع ضرتعاو . ه1 اني امصأ نم رايس نب دمحأ لاق هيو < دواد نع مارحالا ةريبك: دنع هبوجو
 ىفاني ال بابحتسالا نال وأ امهنع هدنع تبثي ملوأ نيروكذملا لبق نم عاجإ دارأ هلعلف « ضرتعملا لاق اک سيلو
 بحاص هلقن « بحتسي ال هن] هنع هتياور ىف لاق اكل ام نأ هيلع دروأ نم ضارتءا عفدني لوالا راذتعالابو ؛ بوجولا
 هللا لوسر نأ اوفلتخي مل : رذنملا نبا لوق تارابعلا مسأو . مهيم دقتم نم ريك نع ىجابلا هاكحو « مهنم ةرصبتلا
 . ةالصلا حاتتفا دنع نيديلا عفر زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ : را دبع نبا لوقو . ةالصلا حتتقا اذإ هيدي عفر ناك ويلي
 لمح ةمجرت ىف کاملا هنع هلقن انب اععأ نم ةمب زخ نباو ىراخبلا خيش ىديخلاو ىعازوالا اضيأ بوجولاب لاق نمو
 لطبي ال باحيالا هنع لق نم لك : ربلا دبع نبا لاقو « دمحأ مامالا نع نيسح ىضاقلا ءاكحو « ىوثعلا ىلع نبا
 امأو «٠ كرات مثأي ةفينح ىنأ نع ةيفنحلا ضعب لقنو : تلق . ىديملاو ىعازوالا نع ةياور ىف الإ ةكرتب ةالصلا
 الو عسفر ال هنأ ةيديزلا نع ىردبعلا لقنو رذنملا نبا هلقن و هبابحتسا ىلع اوممجأ بذهملا حرش ىف ىووذلا لوق
 « هليق نم عامجاب دودمموهو ؛ هتالص حص مل عفر مل اذل و ‹ هجو أ هنأ رايس نب دمحأ نع لافقلا لقنو« مهفالخي دلعي
 ىذلا رايس نب دمحأ نع هيواتف ىف لافقلا هلق و همدقت نم ضعءإ نع بوج ولاب لوقلا لفن دقف رظأ عاجالا لقن فو
 مزح نبا جتحاو « نكر هنإ ة رخ نبا لوق ىضتقم وهو ةيكلاملا ضعب نع هريسفت لئاوأ ىف ىطرقلا هلقن و ىضم
 « هيلي ىذلا بابلا ىف كلذ ىف هيلع درب ام قأيسو « ىلصأ ىتومتي أر  اواص ه لاق دقو كلذ ىلع ب ىنلا ةبظاومب
 بايب دعب عفرلا ةباهن ىلع مالكسلا قأيو

 مفر اذإو مكر اذإو « ريك اذإ نيديلا عفد اپ - 5
 هللا دبع "نب "لاس ىئربخأ ی رها نع سنوي ان ربخأ لاق هللا ”دبع انتريخأ لاق لتاقم نب دمع شريم - ۹

 َوْدَح انوکي ىتح هيدي مفر ةالصلا ىف مق اذإ لكم هللا لوسر تيأر » . :ا.دع هلا ىضر رع نب هللا دبع نع
 ممم : لوقبو عروك لأ نم ا عر اذإ كلذ 'لمفيو « عيوك ر رک ب نيح كلذ ”لعفب ناکو « هيّبكسنَم
 3 دولا ىف كلاذ ”لمفي الو « هدمت نمل هلل

 كلام ئأر هنا » بال ىبأ نع دلاخ نع هللا دبع نب دلاخ اننا دح لاق ئطساولا قاحسإ اشو - 7م
 مفر عوك لا نم ةأر عقر اذإو « هبي عقر كرب نأ دادأ اذإو « هدب عقرو اكل ص اذإ ثرب وحلا نبا

aاذكسه َمَمَص يالي هلا لوسر  » 
 ىكحو «ادرفنم !ءزج ةلأسملا هذه ىف ىراخبلا فنض دق( عفر اذإو عكر اذإو ريكاذإ نيديلا عفر باب )ەل

 ديع نبا لاقو . ادحأ نسحلانثتسي ملو : ىراخبلا لاق . كلذ نولعفي اوناك ةباحصلا نأ لاله نب ديمحو نسحلانع هيف.
 : ىزورملارصن نب دم لاقو . دوعسم نبا الإ هلعف هلع یور هنم عفرلاوعوکرلا ىف عفرلا كرت هنع ىور نم لك : ربلا
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 عفرلا كرت كلام نع دحأ ورب مل : 7 ىبلا دبع نبا لاقو . ةفوكلا لهأ الإ كلذ ةيعورشم ىلع راصمألا ءابلع عمجأ
 لو , كلام نع هريغو بهو نبا هاور ىذلاوهو ءرمع نبا ثيدح ىلع عفرلا هب ذخأن ىذلاو . مساقلا نبا الإ اعف

 ةيكلالل رأ لو ءامبحأو كلام ىلوق رخآ هنأ مهفملا ف ىطرقلا هعبتو ىباطخلا لقنو « هريغ كلام نع ىذمرتلا كح
 لف رمع نبا فلخ ىلص هنأ دهاجم ةياور ىلع اولوعف ةيفنحلا امأو . مساقلا نبا لوقب الإ اكسمتم الو هكرت ىلع اليلد
 دقف هتم ريدقت ىلعو « ةرخأب هظفح ءاس هيوار شايع نب ركب ابأ نال هدانسإ ىف نعطلاب اوبيجأو . كلذ لعفي هرب
 مثو ايس ال ء دحاو نم ىلوأ ريثكلا ددعلاو « نيباب دعب عفان ةباور قأتسو « هنع امهريغو عفانو ملاس كلذ كبئأ

 امبو . ىرخأ هكرتو ةرات هلعفف ابجاو هاري نكي مل هنأ وهو نكمم نيتياورلا نيب عملا نأ عم , فان وهو نوم

 عفر ال الجر ىأر اذإ ناكر مع نبا نأ كلام نع « نيديلا عفر ءزج , ف ىراخبلا هاور ام هفعض ىلع لدي

 دنع هيدي عسفري للي ىنلا ىأر هنأ » دوعسم نبأ ثيدحي اضيأ اوجتحاو « اصحلاب هامر عفر اذإو عكر اذإ هيدي

 , ىفانلا ىلع امدقم تبثملا ناكل تبث ولو : لاق « تبث مل هناب ىعفاشلا هدرو « دواد وبأ هجرخأ «دوعب ال مث حاتتفالا

 لوقب نم عم فاللا بصن امن] ىواحطلاو « بوجولا مدع ىلع هب لدتسا هنكل « ثيدحلا لهأ ضعب هحم دقو

 نب ىلع هخيش نع بابلا اذه ىف رم نبا ثيدح بقع ىراخبلا لقنو : رهاظلا لهأ ضعبو ىعازوالاك هوجو
 نبا ةياور ىف اذهو « اذه رمع نبا ثيدحل هنم عفرلاو عوكرلا دنع ميدي اوعفري نأ نيءلسملا ىلع قح : لاق ىنيدملا
 ضعب لوق اذه لباقمو . هنامز لهآ ملعأ ىلع ناكو : دازو « نيديلا عفر ءزج » ىف ىراخبلا هركذ دقو . ركاسع

 نبا هاكح اک مه.ةقح ضعب لام اذهلو « ةعدبلا ىلإ هلعاف ةبراغملا ىرخأتم ضمب بسن و . ةالملا لطبي هنإ ةيفنحلا

 ىف نمط دقف ةعدب هنأ معز نم : «نيديلا عفر ءزج ه ىف ىراخبلا لاق دقو . ةدسفملا هذه اءرد كرت ىلإ ديعلا قيقد

 ركذو . ملعأ هللاو . ىهتا عفرلا ديناسأ نم حصأ ديناسأ الو : لاق . هكرت مهنم دحأ نع تبثي مل هناف ةباحصلا
 « ةرشبملا ةرشعلا هاور نم هدنم نب مساقلا وبأو ك اجلا ركذو « ةياحصلا نم الجر رشع ةعبس هاور هنأ اضيأ ىراخبلا

 ( هللا دبع انربسخأ ) هل . الجر نيسمخ اوذلبف ةباحصلا نم هاور نم عبنت هنأ ظفاحلا لضفلا وبأ انخيش ركذو

 (هيبأ نع ) هلق . هب هل ماس رابخاب ىرهزلا حيرصت قيرطلا هذه تدافأو . ديزي نبا وه سنويو ‹ كرابملا نبا وه

 ىضتقم وهو « عوكرا ءادتبا دنع ىأ ( عوكرلل ربكي نيح ) لوق . « رمع نب هللا دبع نع » اولاقف رذ ىبأ ريغ هامس
 ريبكستلا باب » ىف ىتأيسو « هيدب عفر عكر, نأ دارأ اذإو د لاق ثيح بابلا ىف ةروكذملا ثريوحلا نب كلام ةياور
 ( عوكرلا نم هسأر عفر اذإ كلذ لمفي و ) هلق ٠ « عكر, نيح ريكي مث » ةريره ىبأ ثيدح نم « دوجسلا نم ماق اذإ
 عفري نأ دارأ اذإ مث د ظفلب ىرهزلا نع ىديبزلا قيرط نم دواد يأ ةياور هديؤيو . عفري نأ دارأ اذإ ىأ

 ةياور امأو « عوكرلا نم مايقلا ءادتبا دنع هيدي عفر ”ىدتبي هنأ هاضتقمو « هيبكتم وذح انوكي ىتح امهعفر هبلص
 « عوكرلا نم هسأر عفر ام دعب و  ظفلب دواد وبأ دحأ نع ابجرخأو دمحأ هنع ابجرخأ ىتلا ىرهزلا نع ةنيبع نبا
 عفرلا فالو هيلا ىوملا ىف ال ىأ (دوجسلا ىف كلذ لعفي الو ) هلق . تاياورلا قفتتل عفرلا ىف عرشي ام دعب هانعف

 ضل اذإ ام لمشب اذهو < هسأر عفري نيح الو دجسي نيح » لاق ثيح هدعب ىذلا بابلا ف بيعش ةياور ىف اک هنم

 ة ميلا دبع نا ٠ ضايرلا ةطوطخم ىف ( ) ١



 ۱ ۷۳۸ - ب۷٣ ثیدحلا

 () بجاو ريغ هن وكل دہشت نودب نكل اضيأ ةثلاثلا ىلا ماق اذإ ام لمشيو « نيدبشتلاو ةعبارلاو ةيناثلا ىلإ دوجسلا نم
 دق نكل « ةعبارلاو ةيناثلا ىلا اهنم مايقلا دنع كلذ نن ىلع ظفالا اذه لدي مل ةحارتسالا ةساج بايحتساب انلق اذاو
 هجرخأ < كلذ دعب عفري الو » هيفو ثيدحلا اذه اعوفرم رمع نبا نع عسفان نع كلام نع ناطقلا ىحي ىدد
 نطوم ىف كلذ تابلا ىتأيسو « ةثالثلا نطاوملا ادع اع قننلا لمشي هرهاظو . نسح دانساب بئارغلا ىف ىنطقرادلا
 لص اذا ) هلق . « دلا انثدح » ىسخرسلاو ىلمتسملا ةياور ىفو « ءاذحلا وه ( دلاغ نع ) هلو . بايب دعب عباد
 ئذاحب یح د ثريوحلا نب كلام نع مصاع نب رصأ ةيأور نم لسم دازو « عفر مث د لسم ةياود ىف ( هيدي عفرو راک
 هلوق ىلع افوطعم سيلو «ثربوحلا نب كلام ىأ ( ثدحو ) هلو . قلل ءازعف ىرطلا بحل ا موو « هينذأ امج

 السم ريصبف ةبالق وبأ هلعاف قبيف « ىأد »

 ٥ - ویک وح واک ینا مقر » هباحسأ ىف ديم وبأ لاقو ى هيدي عقاري نبأ ىلإ اپ «
 ىضر رمش نب هللا دبع نأ هللا دبع "نب لاس ان ربخأ لاق ٌىرهألا نع بيعش ان ربخأ لاق ناملا وبأ احترم - ۴۸

 <« هيَبكسَم ولع امهلعجي ىتح كب نيح هيدي مقرف ةالصلا ىف ريبكستلا حتتفا هَ بلا تير » لاق اهنع نا
 كلذ ”لمفي الو ,دجلا كلو انبر : لاقو هلم لمف هدم نمل للا حمس لاق اذإو لم لمف ع وک رل رکا ذإو

 « دوجلا نم ُهسأر عقرب نيح الو دب يح ت 2 م
 یوق اذا ايف هتداع ىلع ایرج دعب و لبق هب مزج اک مكسحلاب فلا مذ م ( هيدي عقري نيأ ىلا باب ( هلو

 قيلعتلا اذه ( لا ديح وبأ لاقو) هل ه هليلد داريا ىلع هراصتفال نيبكدملا اذا هدنع حجرالا نكل ,فالحلا

 نيروكذملا هباحصأ نم همسا افرع نم كانه ركذنسو « دوشتلا ف سواجلا ةنس باب د ىف ىقأ يس .ثيدح نم فرط
 مظع عمج بكنملاو « امهلب اقم ىأ ةمجعملا لاذلا ناكساو ةلمبملا حتفب ( هیبکنم وذح ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نا
 دنع هركذ مدقملا ثربوحلا نب كلام ثيدح ىلا ةيفنحلا بهذو . روبجلاو ىعفاشلا ذخأ اذمو « فتكلاو دضعاا
 لئاو نع هيب أ نع بيلك نب مصاع ةياور نم دواد ىبأ دنعو ؛ هينذأ عورف امه یذاع ىح هلع هل ظفل قو « لسم

 امهنيب عمج هنأ ىعفاشلا نع روث وبأ فور حصأ هدانسا نوكلل لوالا حجرو « هينذأ اتذاح ىتح » ظفلب رجح نبا
 ظفلب دواد بأ دنع لئاو نع ىرخأ ةياور هديؤيو . نينذآلا هلمانأ فارطاب و نيبكنملا هيفك ربظب ىذاحمب : لاقف
 رهاوجلا ىف ساش نب | هاكح ايف ةيكل املا نم نورخأتملا لاق اذهيو « هينذأ هيماجاب ىذاحو ؛ هييكذم لايح تاک ىتح د
 هجرخأ ‹ كلذ نود هريغ فو , حاتتفالا ىف هيبكتم وذح هيدي عفر, ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام ىور نکا

 دواد وبأ هركذ . ال : لاق ؟ نيمقرأ ىلوالا لمحي سع نبا ناكأ عفانل تلق : جرج نبا لوق هضراعيو . دواد وبأ
 هنأ هرهاظ ( هلثم لعف هدح نمل هللا عم لاق اذاو) هلو . ملعأ ايف كلام ريغ كلذ نود امهعفر ركذي مل : لاقو اضيأ

 لسو هيلع هللا ىلص هنوكل « ةعاجو دحأ بهذم وه اک هيوجو باوصلاو « للملا لهأ نم ةعاجو .ةيفاشلا دنع هدايص ( ) ١
 معآ هللاو « ىلصأ ينومتيأر اک اواص » ملسو هيلع هما لص هلوق مومملو « اوهس هكرت امل وهسلل دجسو هيلع موادو هلض
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 لع لذي مد 2( ف بارا سير ع حا ن ار ٠ عركرا س اھا ءادكإا ىف تا لزق

 ملعأ هتلاو . اهل رتسأ هنال نيبكتملا ىلا ةأرملاو نينذألا ىلا لجرلا عفري ةيفنحلا نعو « ةآرملاو لجرلا نيب عفرلا ىف ةقرفتلا

 نيتك ا نم ماقاذإ نيديلا عفر صاب - 47

 لخد اذإ ناک رع نا نا » جفان نع هللا *ديبع ادم دح لاق لعألا دبع انن دح لاق شايع ارو - ۹

 ل رض او م ا م ار ره جب 1
 نيتمك لا نم ماق اذإو « هيدب مفر هده نمل هللا عمم لاق اذإو « هيدي عقر ممكراذإو « هيدي عقرو ربك ةالصلا ىف

 نع رم نا نع عفان نع بوبأ نع لس نب ذاع اور « هلي نا ىن ىلإ رب ”نا كلذ عقرو . هيد عقر

 ًارصتخم بقع نب ىمومو بوبأ نع نامہ "نبا هاورو . هب ّىذلا

 دوجسلا نم اما ضبنو هكرت اذا ام جرخيف « دمشتلا دعب ىأ ( نيتمكرلا نم ماق اذا نيديلا عفر باب ) هلق
 سأرلا عفر ةلاح ىلع كانه ىننلا لمح لمتحيو ٠  دوجسلا نم هسأر عقرب نيد الو ه هلبق ىلا ةياورلا ىف هلوق مومعل

 ىف كلذ لعفي الو » هتياور ىف ملاس لوقب لدتسا نم دعبأو . اتاق ىوتسي نيح كلذ دمب ام ىلع آل دوجسلا نم
 مل هنوك نم مزلي ال هنآل « نیتعکرلا نم ماق اذإو د لاق ثيح بابلا اذه ثيدح ىف عفان ةءاور ةقفاوم ىلع , دوجسلا
 سيل هنأ قحلاو « عفان ةباور فعض ىلع ماس هياورب لدتسا نم اضيأ دعبأو . هنع تكاس وه لب هتبثأ هنأ هفني
 هجو نم اهنثأ املاس نأ ىلإ ةراشالا قأتسو < ملاس اهفني مل ةدايز عفان ةياور ىف لب « ضرامت ملاسو عفان ىياور نيب

 دبع نبا وه ىلعألا دبعو « ماقرلا ديلولا نبأ وهو ةمجعملابو ةيناتحتلا ةانثملاب وه ( شايع انثدح ) هلو . رخآ

 يف ىلإ د رذ ىب ةياور ىف ( هلي ىنلا ىلإ رمع نبا كلذ عفرو )هلو صفح نب رمع نبا وه هللا ديبعو ؛ ىلعألا

 ثيللا هاور اذكو « حيحصلا وهو هعفرب مف هللا ديبع نع باهولا دبع ىنعي ققثلا هاور : دواد وبأ لاق « هب هللا

 هبشالا : لاقو هعفرو هفقو ىف فالّخالا للعلا ىف ىنطقرادلا كحو « افوقوم عفان نع ىنعي كلامو جرج نباو دعس نبا

 لاق « هعفر ىف أطخأ ىلعألا دبع نأ ىلإ أموأ هنأ هاشم ضعإ نع ىليءاممالا كحو . ىلعألا دبع لوق باوصلاب

 رمع نبأ نع افوقوم هوورف هللا ديبع نع ىنعي سّسعملاو ىقثلا باهولا دبعو سيردإ نب هللا دبع هفلاخو : ليعامسالا

 نع ملاس نع ىرهزلا نع هللا ديبع نع هاعفر نكل « لاق اک عفان نع هللا ديبع نع باهولا دبعو رمتعم هفقو : تلق

 ايف وهو « رمع نبا نع كلذ ىلع عفان عب وت دقو « ةدايزلا هيفو « نيديلا عفر ءزج » ىف ىراخبلا امهجرخأ رمع نبا

 اذإ قب ىنلا ناك د لاق مع نبا نع راثد نب برام قيرط نم روكذملا ءزجلا ف ىراخبلا هحمصسو دواد وبأ هاور

 امهجرخأ بلاط ىنأ نب ىلع ثيدححو ىدعاسلا ديمح ىنأ ثددح ابنم دهاوش هلو .« هيدي عقرو ربك نيتمكرلا ىف ماق

 ىف ديمح وبأو ىلعو رمع نبا هداز ام : روكذملا ءزجلا ىف ىراخبلا لاتو « نابح نباو ةمبزخ نبا امهحتو دواد وبأ

 داز ام]و اهيف اوفلتخاف ةدحاو ةالص اوكح مل مهنال « حيحص نيتمكرلا نم مايقلا دنع عفرلا نم ةياحصلا نم ةرشع

 لاقو . عفرلاب لوقب نمل اه وبق بحي ةدايز هذه : لاطب نبا لاقو . ملعلا لهأ نم ةلوبقم ةدايزلا و « ضعب ىلع مهضعب

 هركذي مل نو ٠ ةنس وه : ةميزخ نبا لاقو . ةدايزلا لوبق ىف هلصأ ىلع مزال ردو , ىفاشا' هب ىل, ! : ىباطخلا



 ۳۹ كيدا
 فخر

 هنأ ىعفاشلا رظن سايق : ديعلا قيقد نبا لاقو . 20 ىلوق اوعدو ةئسلاب اولوق : لاق دقو ؛ حيح دان الاف ىمفاشلا
 ةجحلاو « حاتتقالا دنع هيلع رصتفا نم ىلع اداز هنوكل هنم عفرلاو عوكرلا دنع عفرلا تبثأ هنأل هيف عفرلا بحتسي
 هنوكل یعفاشال ابهذم هنوک امأو « هتابثإ باوصلاو : لاق . اهريسي نم ةريس ضار لوأو « ةدحاو نيعضوملا ىف
 نأ فرع اذإ ام ةيصولا هذ لمعلا لع نأ رظنلا هدجوو . ىهتلا . رظأ هيفف ىهذم وبف ثيدحلا حص اذإ : لاق
 انه مالاو « الف هوجولا نم هجوب هلوأت وأ هدرو هيلع علطا هنأ فرع اذإ امآ ٠ ىعفاشلا هيلع علطي مل ثيدحلا
 : اهريغو ةنسلا هذه ىلع لمتشملا ديم ىنأ ثيدح ىف هلوقل هب لوقي هنأ ىعفاشلا مالك نم قييبلا طبنتساو . لمتحم
 ىف لاقف كلذ فالح مالا ىف تيأر ىذلا نكل « هيلع صن ىمفاشلا نأ ةضورلا ىف ىوونلا قلطأو . لوقن اذمبو
 هرمأن الو : هيلع ملكتو ملاس قيرط نم رم نبا ثيدح دروأ نأ دعب « ةالصلا ىف ريبكتلا ىف نيديلا عفر باب د
 چا عقو ام امأو . ةثالثلا عضاوملا هذه ىف الإ دوجو عوكر اهل ىتلا ةالصلا ىف ركذلا نم ءىش ىف هيدي عفر, نأ
 هرهاظ ىلع هلم الإو ؛لادتعالا ىلع عفرلاو عوكرلا ىلع ضفخلا لمحيف « عفرو ضفخ لك ىف هيدب عفر : طيوبلا
 ىف دماح وبأ خيشلا برغأو . رمع نبا هافن دقو « رومملا هيلع ام فالخ وهو اضيأ دوجسلا ىف هبابحتسا ىضتقي
 سابع ناو رمع نبا نع كلذ ةحصب بقعت و « ةئالشلا نطاوملا ريغ ىف عفرلا عرشي ال هنأ ىلع عامجإلا لقنف هقيلعت
 نباو ةيزخ نبأ ةيعفاشلا نم هب لاق دقو « ةبوق دين اسأب مهنع هريغو قازرلا دبع هج رخ أ اک ءاطعو عفانو سراطو
 نم هيلع تفقو ام حصأو . ذاش وهو كلام نع دادنم زيوخ نب ءاكحو ىوغبلاو قبيبلاو ىربطلا ىلع وبأو رذنملا
 كلام نع مصاع نب رصف نع ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس ةءاور نم قاسنلا هاور ام دوجسلا ىف عفرلا ىف ثيداحألا
 اذإو «دجت اذإو « هعوكر نم هسأر عقر اذل ٠ عكد اذإ هتالص ىف هيدي عفر هَ ىنلا ىأر هنأ و ثريوحلا نيا
 ىف هان ركذ اك ©9 ريخالا هفرط دانسالا اذهب سم ج رخأ بقو «هيلذأ عورف امہ ىذاحب یتح ہدوج نم هسأر عفر
 نع بابلا فو . هحيحس ىف ةناوع نأ دنع ةداتق نع مامه هءبات دقف ديعس هب درفني ملو « اذه لبق ىذلا بايلا لوأ
 عوفرملا ىلع ثيدح ىف « نيديلا عفر ءزج » ىف ىراخبلا ىور دقو ‹ لاقم نع اهتم ءىش ولخ ال ةباحصلا نم ةعامج
 ىواحطلا ىور : ( هيبت ) . كلذ ىف درو ام فيعضت ىلإ راشأو , دعاق وهو هنالص نم ءىش ىف هدب عفر الود
 عوكرو عفرو ضفخ لك ىف هيدي عفري ناک د ظفلب لعألا دبع نع ىلع نب رص قيرط نم هلكشم ىف بابلا ثيدح
 ليعامسالا هآوردقف « ةذاش ةيآور هذهو < كلذ لعفب ناك لب ىنلا نأ ركذيو نيئدجسلا نيبو دوعقو مايقو دوج و
 نم ميعأ وبأو وه هاور اذكو ‹« ىراخبلا خيش شايع ظفلب روك ذملا ىلع نب رصن نع ظافحلا هخادشم نم ةعامج نع
 روك ذملا ءزجلا ىف ىراخبلا هلصو ( 2 بوبأ نع ةلس نب دامح هاور ) هلو كلذك ىعألا ديع نع ىرخأ قرط
 « عوكرلا نم هسأر عفر اذاو « عكر اذاو « هيدي عفر ربك اذإ ناكد هظفل و اعوفرم دامح نع ليعامم] نب ىموم نع
 هللا دبع نب سع قيرط نم قبلا هلصو اذهو « ةبقع نب ىسومو بوبأ نع ميهاربإ ىنعي ( نامہط نبا هاددو ) هلق
 لعق و ها لوسر ناكو » هرخآ ىف لاقو دامح ثیدح وحن افوقوم دنسلا اذهب نامهط نب ميهاربإ نع نيذد نبأ
 « بابلا هلجأل دوقءملا نيتمكرلا نم عفرلا نامهط نبا الو دامح ثيدح ىف سيل : لاف ليعامسالا ضرتعاو . « كلذ

 ليا همر هب قئاللا وه اذهو « هحور هلأ سدق اذه ىف ةعزخ نبا نسحأ دق )١(
 « هينذأ عورف امهب ىذاحي ىتح » هلوق كاذب هدارم 20
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 ناذآلا باتك

 بيجأو . ىضاملا بابلا ىف ىذلا ملاس ثيدح قيلي قيلعتلا اذه نأ ىنعي « باب ىف باب هل لخد هنع ثدحملا لملف : لاق

 نبا هلقت ام املاس كلذ ىف فلاع هنأو ةفوقوم ثيدحلا لصأل عفان ةباور نأب مزج نم ىلع درلا دصق ىراخبلا نأب

 ربظي ىذلاو  ةدايزلا هذه صوصخ ال هعفرو هفقو ىف عفان ىلع فلتخا هنأ قيلعتلا اذ. نيبت دقو « هريغو ربلا دبع

 وأ فوقوملا لعرصتقي ان ايحأ ناك هنأكف  عفرلاب هبقعي مث افوقوم هبورب ناكامفان نأ فالتخالا اذه ىف بسلا نأ

 لعأ هللاو . هنع ةاورلا ضعب هيلع رصتقي

 ییا لَك ىنتلا عضو باپ - ۷

 نور و سانلا ناک د لاق دعس نب لس نع مزاح ىبأ نع كلام نع لسم ”نب هللا دبع ثيم - ٠
 ءيا ىلإ كلذ ىي لإ هلع ال مزاح وبأ لاق . ةالصلا ىف ىَرسلا هعار لك ىلا ديلا هلجكلا مضي تأ

 « یینک » لقي لو « كلذ ین » ”ليعامسا لاق : « هب

 هکسح اذه ( نورمؤي ساناا ناك ) هلو . ماسيقلا لاح ىف ىأ ( ةالصلا ىف ىرسيلا لع ىنملا عضو باب ) هل

 ‹ عارذلا نم هعضوم مآ (هعارذ ىلع ) هلو . نايس اک علي ىنلا وه كلذب مهل مآلا نأ ىلع لوح هنآل عفرلا

 نبا هحمصو « دعاسلاو غسرلاو ىرسيلا هفك ربظ ىلع ىنيلا هدي عضو مث د قاسنلاو دواد ىبأ.دنع لئاو ثيدح ىفو

 وه ةمجعم اهد_عب ةلمهملا نيسلا نوكسو ءارلا مضب غسرلاو « ةدايزلا نودب ملسم حيحص ىف هلصأو ٠ هريغو ةمزخ

 دقو . دسجلا نم امهلع اضيأ ركذي لو < ةالصلا رغاوأ ىف هون ىلع رثأ ىتأيسو « فكلاو دعاسلا نيب لصفملا

 ىاطلا بله ثيدح ىف دمحأ دنعو < هردص دنع رازبلاو « هردص ىلع امبعضو هنأ لاو ثيدح نم ةميزخ نا ىور

 ةرسلا تحت امهعضو هنأ لع ثيدح نم دنسلا تادايز ىفو « ةدحوم اهدعب ماللا نوكسو ءاحلا مشب بلهز . هوحن

 ايأ نأب درو « مزاح ىلأ نم نظ هنا « لولعم اذه : لاقف أطوملا فارطأ ىف ىتادلا ضرتعاو . فبعض هدائسإو

 هل نم ىلإ هرهاظب فرصي اذكب سون انك ىباحصلا لوق نآل « عوفرملا كح ىف ناكل حلا هيلعأ ال لقي مل ول مزاح
 انك ةشئاع لوق هلثمو ‹ عرشلا هنع ردص نم ىلع لمحيف عرشلا فيرعت ماقم ىف ىباحصلا نال < لب ىنلا وهو مالا

 لقنلا لهأ نيب كلذ ىف فالخ ال هنأ تميبلا قلطأو . هب ىنلاوه كلذب سآلا نأ ىلع لوح هناف موصلا ءاضقب مۇئ

 6 رومأملاو ملا نيەت ىلع هب سن أتسي ءىش نکلا نا حيحصو ىئاسنلاو دواد ىبأ ننس ىف درو دقو . لعأ هللاو

 هدانسا « ىرسيلا ىلع ییا عضوو امعزنف ىنيلاىدب ىلع ىرسيلا ىدي اعضاو كي ىنلا ف آر د لاق دوعسم نبا نع ىورف

 « حيرصتلا ىلإ لاقتنالا دارأ هنأ باوجلاو « حلا هملعأ ال هلوق ىلإ مزاح وبأ جاتحا ام اعرفرم ناک ول : ليق ء نس

 ٠ ليلذلا لئالا ةفص هنأ ةثيهلا هذه ىف ةكسحلا : ءاملعلا لاق « عفرلا مكح هل : لاقي امو عوفر هل لاقي ال لوآلاف

 لوق فئاطللا نمو . عوشلا بابب هبقعف كلذ ظل ىراخبلا نأكو < عوشخلا ىلإ برقأو ثبعلا نم عنمأ وهو

 نع تأي مل: ىبلا دبع نبا لاق . هيلع هيدي لعج ءىش ظفح ىلع زرتحا نم نأ ةداعلاو  ةينلا عضوم بلقلا : مهضعب

 نبا كح ملو ٠ اعمل ا ىف كلام هركذ ىذلا وهو « نيمباتلاو ةباحصلا نم روما لوق وهو « فالخ هيف مقلب ىنا

 ةقرفتلا هنعو « هباحضأ رثكأ هيلا راصو . لاسرإلا كلام نع مساقلا نبا ىورو . هريغ كلام نع هريغو رذنملا
 . ةحارلا دصقل ادمتعم كسم ثيح كلذ نأ بجاحلا نبا لقنو . كاسمالا هر زم مهو  ةلفا ل" : ةضيرفلا نيب
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 هلوأ حتفب ( ىمني الإ ) دعس نب لبس ىأ ( هلعأ ال ) هيلا روكذملا دنسلاب هيوار ىنعي ( مزاح ىبأ لاق ) هلق
 ىميع نب نعم كلذب حرصو « هتدنسأو هتعفر ىريغ ىلإ ثيدحلا تيم : ةغللا لهأ لاق « ميلا رسكو نونلا نوكسو

 نمو« « كلذ عفر » ظفلب كلام نع مهتنالث : بهو نبا دازو « ىنطقرادلاو ىليعامسالا دلع فسوب ناو

 ليعامسا لاقو ) هلوق . هديقي مل ولو مقلب ىنا ىلا كلذ عفري هدارف هيمني ىرارلا لاق اذإ ثيدحلا لهآ حالطصا

 لوالا لصف « ىنعقلا ةباورك ىقنملا وهو ىناثلاو « لوهجملا ظفللب ملا حتفو هلوأ مضب لوالا (ىمني لقي ملو كلذ ىمني

 . لصتموبف هخيش لوسل ريمضلا ىنعقلا ةياور لعو « هل امن نم نيعي مل مزاح ابأ نال السم نوكيف نأشلا ريمض ءاملا

 نب ليعامسا وه ىاطلغم طخ تأرقو . عملا ىف ىديملا هب مزج اک ىراخبلا خبش سيوأ ىنأ نبا وه اذه ليعامساو

 كل ذكس يل و « دارملا هنأ نظف ىنعقلا نع هتباور نم امهريغو قجبلاو قزوجلا دنع ثيدحلا ىأر هنأ كو « ىضاقلا عا

 نم انس رغصأ وهو هنع ىور ىراخبلا نأ دحأ ركذي لو « ىراخبلا ةياورل ةقفاوم قا نب ليعامسا ةياور نآل
 ىلع سيوأ ىبأ نب ليعامسا قفاوو : ءامدقلا نيب رصبلا هخ اشم نم ريثك ىف هكراش دقو 5 اعام ثدحأو ىراغبلا

 بئارغاا ىف ىنطقرادلا هجرخأ اف ديعس نب ديوس كلام نع ةياورلا هذه
 ركذ جاجزلا نأب بقمتو ؛ طلغ وهو : لاق « ىبأ نم هلوأ مضب ىنعقلا ةياور نأ علاطملا ف كح : ( هيبنت ) ٠

 یف هانطيض ىذلاف كلذ عمو . هريغو ديرد نبا هاکح اذكو « هتيم'أو ثيدحلا تیم : « تلعفأو تامف باك »ىف

 معأ هللاو . أطوملا ىف ىنمقلا ةياور مضلا لملف « الثا نم هل وأ حتفب ىنعقلا نع ىراخبلا

 ةالصلا ىف عودنا صاب - ۸
 لوز نأ ةررفد أ ن رجرعألا نع دانا ىلأ نع كلام ىنَدح لاق ليعامسإ اشو - ١

 « ىربظ ءارو نمک ارأل ىإو کوش الو کوکر لع یم ام هللاو ؟ انه اه ىتابق نور لہ » لاق تلي هلا

 نع كلام نب سنأ نع ةداتق تمت لاق عش انت دح لاق ردنغ انب دح لاق 1 ن دم زو - ٢

 ماكر اذإ ىربط دعب نم لاق اع رو ۔ ىدمب نم ؟ ارأل ىنإ اوف ءدوحّشلاو عوك ا اوميقأ » لاق هلي ىذلا

 « متدجسَو
 باقلا لمف نم نوكي ةرات عوشخلاو . رذ ىبأ ةياور نم « باب » ظفل طقس ( ةالصلا ف عوشخلا باب ) هلق

 وه : هريغ لاقو . هريسفت ىف ىزارلا رخفلا هاكح امهرابتعا نم دبال : ليقو < نوكسلاك ندبلا لعف نم ةراتو « ةيش اك

 عوشخلا » ىلع ثي دح بلقلا لمع نم هنأ ىلع لدي و . ةدابعلا دوصقم مثالي فارطألا ىف نوكس هنعربظي سفنلاب موقي قعم
 . نطابلا ناونع رهاظلا نأ ىلا ةراشا هيفف « هحرا وج تعشخ اذه عشخول و ثيدح امأو . م احلا هجرخأ « بلقلا ىف
 . ةلبقلا باوب أ نم « ةالصلا ماما ىف سانلا مامالا ةظع باب » ىف هيلع مالكلا قبس هجولا اذه نم ةريره ىبأ ثيدحو

 نع ىسوم أ ةياور نم ىليعامسالا دنع (سنأ نع ) هلق . ةرياغم ضعي رخآ هجو نم سنأ ثيدح اضيأ هيف دروأو
 ةياور ىفو ء امهولكأ ىأ ( دوجسااو عوكرلا اوميقأ ) هلو . « كلام نب سنأ تعمس » ةداتق لوقب حيرصتلا ردنغ
 ىعم ىلع مالكلا مدقت ( ىدعب نم مكارأل ىنا هللا وف ) هلق . اوميقأ لدب « اومتأ » ليعامءالا دنع ةبعش نع ذاعم

 ىرابلا عف © e = م



 ناذآلا باتك- ٠ فق
 « هيلع ضرعت ةمآلا لامعأ نأ ىنعي ؛ ةافولا دعب ام ىلع انه ةيدعبلا لمخ حراشلا ىدوادلا برغأو . ةياورلا هذه

 ىلع لدي ام روكذملا بابلا ىف مدقت دقو « ةلاقملا هذه ببس هيف نيب ثيح ةريره ىبَأ ثيدح قايس لمأتي مل هن أكو

 « بابلا اذه ىف نيثيدحلا هداريا ىف ىراخبلا عبنص ىضتقموهو ؛ةدحاو ةيضق ىف سنأ ثيدحو ةريره ىبأ ثيدح نأ

 « هل مجرت ىذلا عوشخلل هيف ركذ ال هنوكل اذه سنأ ثيدحل ىراخبلا داربا لكشتساو . اعم لسم امضدروأ اذكو
 دانساب قبلا ىوزو . نطابلا ناونع رهاظلا ذا حراوجلا نوكسب كردي عوشخلا نأ ىلع هبني نأ دارأ هنأب بيجأو

 لاق . كلذك ناك قيدصلا ركب ابأ نأ ثدحو « دوع هنأك ةالصلا ىف ماق اذا ريبزلا نبا ناك و لاق دهاجم نع حبحص

 من ٠ .رظن هيفو « ةداعإلاب مما مل ذا بحي ال هنأ ىلع بابلا ثيدحت لدتساو . ةالصلا ىف عوشخلا كاذ : لاقي ناكو

 نست الأ نالف اي : لاقف فرصنا مث امو وپ هلا لوسر یلص د لسم دنع رخآ هجو نم ةريره أ ثيدح ىف

 قوقبسلال » رخأ ىفو «فوفصلا اوميقأ » ىرخأ فو ء دوجسلاو عوكرلا اومتأ ١ ىرخأ ةياور ىف هلو « كتالص

 ثيدح نم هدنعو « ةالصلا ءاسأف لجر فوفصلا رخؤم ىو ريل اب لص ء دخأ دنحو ء دوجسلاب الو عوكرلاب

 هاهن ةالصلا ىضق الف ؟ ال وأ كي مپ هللا لوسر هب معي له رظنيل ةقباسملا دمعت ةباحضلا ضعب نأ ىردخلا ديعس ىنأ

 دقو « ERIE ىف ةعامج نم ردص كلذ عيمج نأ ىلع لدي بابسألا هذه فالتخاو « كلذ نع

 اذا نيثيخالا ةعفادم نا : نيسح ىضاقلا لوق هيلع در الو « بجاوب سيل عوشالا نأ ىلع عاجإلا ىوونلا كح

 قباسلا عامجالا دعب نوكي نأزاوجل « ىزورملا ديزوبأ اضيأ هلاقو « ةالصلا تلطبأ عوشخلا هعم بهذي دح ىلا تبت
 بقعت هيفو , عوشخلا كرتو ةعفادملا عومج نم لصحي مآ نك')امهالكو ؛ هب وجوب دحأ حرصي ل هنأ عاجإلاب دارملا وأ

 لوموه :لاقو ىربطلا بحلا هاكحدقو « ةالصلا ةحص ىف طرش عوشخلا نا الاق امهنأ ديز بأ و ىضاقلا ىلا بسن نمىلغ
 لئاق لاق ناف : لاطب نبا لوق امأو . اضيأ ةلب انحل ا دنع كلذ ىف فالخلاو « اهعيمج ىفال ةا ىف ةالصلا ف لصحي نأ ىلع
 رع هللا هجو كلذب ديري هتينو هبلقب هتالص ىلع لبقي نأ ناسنالا بسع هل ليق « ةالصلا ىف ضرف عوشخلا ناق
 ىلعداذ ب ب عي ركل 0 ا و تدوم اب هل ةقاط الو لجو

 وهو راثالا نم هنع ربظي ال عبان عوشخلا مدع نأ باوصلا : لاقو ةيضرفلا قالطا رينملا نبا ركنأو . الف كلذ

 ىف ةكملا نع لئس دقو . الف الاو ابجاو عوشخلا ناكو امارح ناك تابجاولا ىف اصقن رثأ ناف ٠ توافتم ىمأ

 لاؤس ىف نيبملا ناسحإلا ماقم وهو « مهل ىلاعت هللا ةيؤرب ممريذحت نود مايا هتيؤرب ةالصلا ىف صقنلا نم مهريذحن

 ليلعتلا ف نأب بيجأف « كاري هناف هارت نكت مل ناف ٠ هارت كنأك هللا دبعا ١ نامبالا باتكىف مدقت اک لیربج

 كلذ مهظقيأ مارب تلي ىنلا نوكل ةالصلا اونسحأ اذإ ميلاف ٠ مهل ىلاعت هللا ةيؤر ىلع اهيبذت مهل علم هتيؤرب

 اذاف ةمايقلا موي مجاع !ديهش ثعبو هنو و ‹ كلذب هني هل 0 عم ىلاعت هللا ةبقا م ىلإ

 مهتدابع نسحب مهل دهشيل مهندابع ىف 72 مثاري هنأ ولع

 ريبكفلا دمب لوقي ام تيسسإب - ٩
 ىضر ٌرمعو .ركب ابأَو هب ىنلا نا » سنأ نع ةداتق نع ةبعش اند دح لاق رع نب صفح شرو - ۴۳ ١ و 8 ِ م 2 r ت ° اس

 (١ ١(كنا : انبمالكو د هلمأو «



 ففي 744 5 كثيدحلا

 « َنيملاملا بر هلل دج اب ةالصلا نوحتّتفي اوناك امهنع ها

 لاق عملا ن ةرامع انن دح لاق دايز نب دحاولا دبع انت دح لاق ”ليعامسا نب ىموم شرو ح44
 ةناكسإ ةءارقلا نيبو ريبكستلا نيب تكس لب هللا لوسر ناك » لاف ةريره وبأ انثادح لاق ةعرز وبأ انة دح 7 ت 2 ١ 7 ع7 2 ر ي

 هيرو

 : لوقأ لاق ؟ لوقت ام ةءارقلاو ريكا نيب ك اكسإ « هلا لوسر اي ىأو ىلأب : تلفف - يته لاق ةبيحأ لاق -

 نم ضيبألا بوثلا ىقنب“ ا اباطحلا نم ىن هللا « برغلاو ىرشللا نيب تدعاب اك ىاياطح نيبو ىنيب عاب “مبلل
 « دّرلاَو_جلثلاو ءالاب ىاياطخ 'لسغا ملا « سدلا ٠

 رصتقا اهلعو « لوقي ام ١ لدي « أرقي ام باب » ىلمتسملا ةياور ىف ( ريبكنلا دعب لوقي ام باب ) هلق
 ام أرقي ام هلوق نمض : رينملا نب نيزلا لافو « هيف ةءارقلل ركذ ال ذإ ةريره ىنأ ثيدح داريا لكشتساو . ليعامسالا

 ركذب ىنغتسا ىلاعت هلا ىلإ برقتلا امم دصصقي ةءارقلاو ءاعدلا ناك امل وأ « ةءارقلاب الصتم الوق ءاعدلا نم لوقي
 لابقالاو برلا ةاجانم نمضتتب حاتتفالا ءاعد : ديشر نبا لاقو . « ادراب ءامو انبت اهتفلع ه ءاج اي رخآلا نع امهدحأ
 ( ةالصلا نوحتتفي اوناك) هل . نيئي دح ا نيب ةبساملا تربظف « ىنعملا اذه نمضتت ةحنافلا ةءارقو « لاؤسلاب هيلع

 نب صفح وهو ىرودلا رمع ىنأ قيزط نم امهريسغو قزوجلاو رذنملا نبا هاور كلذكو « ةالصلا ىف ةءارقلا ىأ
 ةءارقلا ءزج » ىف ىراخبلا هاور كلذكو < نيملاعلا بر هلل دم اب ةءارقلا نودحتتفي اوناك» ظفلب هيف ىراخبلا خيش رع

 بړ هلل دملاب ( هلو . رمع نب صفح ةياور نم نيبأ املأ ركذو ةبعش نع قوز نب وربع نع « مامالا فلخ

 نم لوق اذهو « ةحتافلاب نوحتتفي اوناك ىنعملا : ليقف كلذب دارملا ف فلتخاو . ةناكملا ىلع لادلا مضي ( نيملاعلا

 هذهب اهتيمست توبث هدنتسمو « رصحلا عنم بيجأو «طقف دخلا ىمسن امن اهئأب بقعتو « ام وأ ىف ةلمسبلا تبثأ
 نأ » ىلعملا نب ديغس ىبأ ثيدح نم نآرقلا لئاضف ىف هجرخأ ىراخبلا حيحص ىف« نيملاعلا بر هلل دما » ىهو ةلجا

 « ىناتملا عيسلا ىهنيملاعلا بر هو دملا » لاق هيفو ثيدحلا ركذف « نآرقلا ىف ةروس مظعأ كيلعأ الأ : هل لاق مكي ینا
 .لوق اذهو ٠ ثيدحلا رهاظب اكسمت ظفللا اذهب نوحتتفي اوناك ىنعملا ليقو . ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع مالكلا ىنأيسو
 دقو « ارس ميحرلا نمحرلا هللا مسب ارقي مل مهنأ دحلاب نوحتتفي اوناكهلوق نم مزلي ال نکل « ةلمسبلا ةءارق نن نم
 ظفل ىف ةبعش نع ةاورلا فلتخا دقو « بابلا نم ىناثلا ثيدسحلا ىف اك ارس ةءارفلا ىلع توكسلا ةريره وبأ قلطأ

 هلع نورخآ هاورو « نيملاعلا بر هلل دملاب ةءارقلا نوحتتفي !وناك , ظفلب هنع هبامصأ نم ةعامج هاورف : ثيدحلا

 نب دمو ىسلايطلا دواد ىبأ ةياور نم ملسم هجرخأ اذ« محرلا نزلا هللا مسبب أرقي مهنم ادحأ عمسأ لف د ظفلب
 . دم ةباور نم ةعزخ نبا هجرخأو « هيف ىراخبلا خيش ىرودلا رمع ىبأ ةءاور نم بيطخلا هجرخأ اذكو « رفعج

 ةعامج هاور دق لوقت انال ةبعش نم بارطضا اذه لاقي الو « ةبعش بادأ تيثأ نم ءالؤهو « نيظفللاب رفعج نبا

 ءالؤهو بويأ قيرط نم هجام ناو ىاسنلاو « ةءارقلا ءزج » ىف ىراخبلا هجرخاف « نيظفللاب هنع ةداتق باحصأ نم
 ىراخبلاو یئاوتسدلا ماشه قيرط نم دواد وأو « ةءارقلا ءزج , ىف ىراخبلاو ةناوع ىنأ قيرط نم ىذمرتلاو

 .هجرخأو « لوألا ظفللاب ةداتق نع مهلك مامه قيزط نم جارسلاو هيف ىراخبلاو ةءلس نب داح تي رط نم نابح نباو هيف



 ناذالا باتك 5 ۲۲۸

 ا تثكثكثثث اماما

 هم ىف مهضعإ حدق دقو « « محرلا نحرلا هللا مب نوركذي اونوكي مل د ظفلب ةداتق نع یعازوالا قيرط نم ملسم

لا دحأ نع ىلعي وبأ هاور دقف هب درفني مل ىعازوالا ناف رظن هيفو , ةبتاكسم ةداتق نع هاور ىعازوالا نوكب
 قدود

 ةبعش نع ىسل ايطلا دواد ىبأ نع مهتثالث ىلسلا هللا دبع نب دمحأ نع دمحأ نب هللا دبعو قرودلا بوقعإ نع جارسلاو

 نح : لاق ؟ سنأ نم هتعمس : ةداتقل تلق ةيعش لاق . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ةءارقلا نوحتتفي اون وكي ملف د ظفلب

 « ارس امنو ءرقي اون وكي نأ لمتحيف « ةلمسبلا مهنم عمسي مل هنأ دارملا نأ هانمدق ام ىلع لوم ىنا اذه نكل . هانلأس

 ةبورع ىنأ نب ديعس هاور اذك ۽ ميحرلا نحرلا هللا مسبب نوربحي اونوكي لف ١ ظفاب هنع هاور نم ةباور هديؤيو

 هنع عيكو قيرط نم اضيأ ةبعشو نابح نباو ىواحطلا دنع نابيشو ىنطقرادلا دنع مامهو نابح ناو ىاسفلا دنع
 هنغ سنأ باصضأ نم ةعامج هاور دق : لوقت انآلل ةداتق نم بارطضا اذه لاقي الو . ةداتق نع مهتعب رأ دحأ دنع

 جارسلاو ةحلط ىنأ نب قححس] قي رط نم هحب# ىف ةناوع وبأو جارسلاو « ةءارقلا ءزج » ىف ىراخبلا هاورف : كلذك

 ىف قاربطلا هاورو ٠ لوآلا ظفللاب سنأ نع مهلك رانيد نب كلام قب رط نم هيف ىراخبلاو ىئانبلا تباث قيرط نم

 نباو ناذاز نب دوصنم قيرط نم قاسنلاو اضيأ تباث قيرط نم ةم زخ نءاو اضيأ قحعإ قيرط نم طسوألا

 هذه نيب عمجا قيرطق « ربجلا ىفانلا ظفللاب سنأ نع ميلك ةماعن ىبأ قيرط نم ىناربطلاو ةيالق نأ قيرط نم نابح

 مف د ناذاذ نب روصنم ةياور ظفل نأ هديؤبو ٠ ربجلا نن ىلع عاملا قنو عامسلا ىن ىلع ةءارقلا ون لح ظافلآلا

 نورسي اونا ظفلب ةمرزخ نبا دنعسنأ نع نسحلا ةياور كلذ نم حرصأو «٠ ميحرلا نحرلا هللا مسب ةءارق انعمسي

 ريصملا نيعت نكمأ اذإ عجلا نال « ربلا دبع نباك بارطضالاب هلعأ نم ليلعت اذهب عفدناق « ميحرلا نمحرلا هللا مب

 ام ءىش نع ىنلأسنل كن] د لاقف ةلأسملا هذه نع اسنأ لأس ديزي نب ديعس ةيلس ابأ نأب هتعص ىف حدق نم امأو . هيلا

 ناك له » ةبلس نأ لاؤسف نيلاؤس كلذ نع لثس اسنأ نأ ةماش ىنأ ىوعدو « كلبق دحأ هنع ىنلأ سس الو هظفحأ

 ىف ةداتق لوق هيلع لديو : لاق « اهريغ وأ ةحتافلاب أدبي ناك له » ةداتق لاؤسو « ةلدحلا وأ ةلمسالاب حاتتفالا

 ريظن ةداتق لاؤس نأ نيحيحصلا دانساب هدئسم ىف ىور دمخأ نال « ديحي سيلف ىهتنا « هانلأس نحن , لسم حی

 ةلأسملا ةروص للم نيبي مو « ةبعش نع ىسلايطلا دواد ىبأ ةياور بقع هلاق اإل لسم ىف ىذلاو « ةبلس ىبأ لاوس

 حاشتفا نع ناكلاؤؤسلا نأ دواد ىبأ نع اهاثركذ ىتلا مهتاياور ىف دمحأ نب هللا دبعو جارسلاو لعب وبأ اهب دقو

 : اسنأ تلأس » لاق ةداتق نع ةبمش نع رباج ىبأ قيرط نم رذنملا نبا ةءاور كلذ نم حرصأو « ةلمسبلاب ةءارقلا

 ادحأ عمسأ لف معو ركب ىبأو عي هللا لوسر ءارو تيلص : لاقف ؟ محرلا نحرلا هللا مسإ ةالصلا ىف لجرلا ًأرقيأ

 نود مكحلاب ةداتق باجأ اسنأ نأ هتباغو « ةداتقو ةلس بأ لاوس داحتا رهظف « ميحرلا نحرلا هللا مسبب أرقي مهنم

 هظفخ اعم احل هلاقوأ « كلبق دحأ هنع ىنلأس أم » ةللس ىبأ ةياور ىف هلوق ليلدب ةداتق هلأس امل هركذت هلعلف « ةيلس ىنأ

 رجلا نن سنأ ثيدح لصح نأ ىلإ ثحبلا ىهتنا اذإو « عازن الب ةءلس ىبأ نم ظفحأ ةداتق ناف ةملس ىنأ نود ةداتق

 ‹ هيفن ىلع تمدق رجلا تابثإ امف ةباور تدجو ىف هنع تاياورلا فلتخم نيب عمجلا قي رط نم رهظ ام ىلع ةلمسبلاب

 ركب ابأ بحصي مث نینس رشع ةدم لب ىنلا بحصي نأ ادج دعبي اسنأ نال ىنانلا ىلع تبثملا ةباود دقت درجم ال

 ظفح ال هنأب فرتعا سنأ نوكل لب < ةدحاو ةالص ىف اهب ريجلا مهنم عمسب ملف ةنس نيرشعو اسمخ نايثئعو رمعو

 نيعتيف ٠ ةلمشلاب رجلا رضحتسي ملو ارهج دجلاب حاتتفالاب مزجلا هن ركذت مث ء هب هدبع دعبل هنأك حلا اذه



 ۲۲۹ ۷44 ثيدحلا

 . ابيرق هللا ءاش نإ « نيمأتلاب مومأملا ريج باب د ىف كلذ ىلع مالكلا ىتأيسو . “دربجلا تيثأ نم ثيدحب ذخالا

 ىف لب هتحاب] ىف فلتخي مل هنال رظن هيفو « ةيربجلا ىف ةلمسبلاب رارسإلا ةحابإ » هريغو ةمزخ نبا هل مجرتو
 وه اذه نأكو « هياء درب هدعب ىذلا ةريره ىنأ ثيدحو : حاتتفالا ءاعد كرمت ىلع ةيكل املا هب لدتساو « هبابحتسا

 . حاتتفالا ءاعد ىننل ضرعت هيف سالف « ةءارقلا هب حتتفب ام نايب سنأ ثيدحي دارملا نأ ررحت دقو « هدارب] ىف رسلا

 « ةءارقلا ءزج » ىف ىراخبلا دنع ةبعش نع قوز نب ورم ةياور ىف سنأ ثيدح ىف ناثع ركذ حقو : ( هفت )

 ىلإ انرشأ دقو . ىعازوالاو ماشهو نابيش ةياور ىفوهو « ةناوع ىلأ دنع ةبعش نع دم نب جاجح ةءاور ىف اذكو

 ( تكسب قلي هللا لوسر ناك) لق . ىلجبلا ريرج نب ورمع نبا.وه ( ةعرز وبأ انثدح ) هلق . مدقت ايف مهتباود
 : ىرهوجلا لاق « تاكسإلا نم هلوأ ضب تاياورلا ضعب نع ىنامركلا یکحو ا توكسلا نم هلوأ حتفب هانظبض

 هلوأ رسكب ( ةناكس] ) هلق . تكسأ تلق ملكتي ملف همالك عطقنا اذاف « فلأ ريغب تكس مث لجرلا ملكت لاقي

 هدعل ىضتقي توكس هانعم : ىناطخلا لاق « ةنايثإ هتبثأ ون ةذاشلا رداصملا نم وهو « توكسلا نم ةلاعف] نزوب

 توكسلا وأ « لوقلا قلطم نع ال رهجلا نع توكسلا دارأ هنأ ىلع لدي ثيدحلا قايسو ؛ هيف ةدملا رصق عم امالك

 دنع ريرج هاورو « نظلاب دايز نب دحاولا دبع ةياور هذه ( ةينه لاق هبسحأ لاق ) هلق « ركذلا نع ال ةءارقلا نع
 ةياور ىراخبلا راتخا امو « ددرت ريغب « ةينه تكس » ظفلب هريغو هجام نبا دنع ليضف نباو هريغو لسم

 . ةينه - ةناكسا لدي لاق هنأ دارملا : قامركلا لاتو« دانسإلا عيمج ىف اف ثيدحنلاب حيرصتلا عوقول دحاولا دبع

 « ريغصتلا ظفلب نونلاب ةينهو « ال مأ ةينه اهن وكب ةتاكسإلا فصو له كش هنأ رهاظلا لب « حضاوب سيلو : تلق

 : لاقف ىوونلا امأو « ةزمهلاب هولاق لسم ةاور رثك أ نأ ىطرقلاو ضايع ركذو « ءايلا ديدشتب رثك الا دنغ وهو

 واولا تبلقف نوكسلاب امهادحإ تقسو ءايو واو تعمتجاف ةوينه راص رغص املف ةونه هلصأو : لاق . أطخ زمملا

 ةبينه ىنبيمشكلا ةياور ىف عقو دقو : ةزمه ءايلا بلقت دقف « زمهلا ةزاجإ كلذ عنمب ال : هريغ لاق . تعغدأ مث ءاي

 وأ مسا فوذحم ةقاعتم ءابلا ( ىأو أب ) هلو . ريرج نع امه.دنسم ىف ىديملاو قع ةياور ىهو « ءاه اهباقب

 1 هصئاصخ نم هنأ مهضعب معزو « كلذ لوق زاوج ىلع هب لدتساو « كيدفأ وأ ىدفم تنأ ريدقتلاو لعف

 هنأ ىلع بصنلاب وه : حيباصملا حراش ىربظملا لاقو « ءادتبالا ىلع عفرلاب وهو هلوأ ركب ( كتاكسإ ) هلق

 عقوو ؛ رک الل عفرلاب انثياور ىف ىذلاو . ىبتتا ضفاخلا عز ىلع وأ ‹ كتاكسإ كلأسأ ىأ ردقم لعفب لوعفم

 نيب كتتىكس ىف لوقت امو ىديحلا ةياور ىفو « ماهفتسالا ىلع نيسلا مضو ةزدحلا حتفب ىسخرسلاو لمّسملا ةياور ىف

 لوقت له لقي ملو « لوقت ام » لاق هنوكل الوق كانه نأب رعشم هلكو ,كتوكس تيأرأ » للو « ةءارقلاو ريبكشلا

 . ةيحللا بارطضاب ةءارقلا ىلع هريغ لدتسا اي مفلا ةكرحب لوقلا لصأ ىلع لدتسا هلعل و : لاق ديعلا قيقد نبا هيلع هبن

 أرقي نأ مامإلل ةتكسلا هذه ببس نأ ىعفاشلا نع لاطب نبا لسقتو « باب دعب بابخ ثيدح نم ىقأيسو : تلق

 تأ ىلع ةلمسبلاب رب لا ىور نم ةياور لمحتو ٠ حلطصملاو لوصألا ىف كلذ لع اک هتياور ىف حدقي ال هركذ م كلذ ىسن هنوكو
 ثيداحأ تدرو دقو « ثيداحألا ممتجت' اذهبو « اهأرقي هلأ هءارو نم ملعيل نايحألا شعب ىف اهب رہج ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىلا .

 لعأ هاو . ةكتسبلاب رارسإلا ةيعرش نم نين ثيدح هيلع لد ام دبؤت ةي



 ناذآلا بانك - ٠ فرك

 يينملا نبا هدرو . ىنلخ نم أرقي ىكل تكسأ , باوجلا ىف لاقل كلذكن اكول هنأب هضرتعا مث « ةحتافلا اهبف مومأللا

 ريغ هلصأ نم لقثلا اذهو . ىهتا ركذ ام توكسلا ببس نوكي ال نأ لوقي ام ةفصب هريخأ هنوك نم مزلي ال هنأي

 مامالا لغتشا اذإ ةحتافلا أرقي مومأملا نإ : ءايحإلا ىف لاق ىلازغلا نأ الإ « هياحعأ نع الو ىمفاشلا نع فورعم

 ىو ٠ مامالا ىلع ةحتافلا ةءارق مومأملا مدقت ةهارك هريغو ىلوتملا قلطأ لب ٠ كلذ ف فلو خو . حاتتفالا ءاعدي

 ىذلا وهو « ةروسلاو ةحتافلا نيب مامإلا تكس اذإ اهؤرقب مومأملا نأ فورعملاو « هتالص تلطب هلبق ابغرف نإ هجو
 ةتكسلاو « مامإلا هلوقي اك حاتتفالا ءاعد لوقي مومأملا نأ ىلع ىعفاشلا صن دقو « ىعفاشلا نع هريغو ضايع هاكح

 لصح ام وح ةدعايملاب دارملا ( دعاب )ەل 1 هريغو دواد ىلأ دنع ةرمس ثيدح امف تبث ةروسلاو ةححافلا نيب ىلا

 ءاقتلا نأ هيبشتلا عقومو ٠ ناكملاو نامزلا ىف ىه امتإ ةدعابملا ةقيقح نال زاب وهو « اهنم ىقأيس امع ةمصعلاو اهنم

 .نآل «نيب د ظفل ررك : ىلامركلا لاقو . ةيلكلاب بارتقا هنم اهل قبب ال نأ دارأ هن أكف ليحتسم برغملاو قرشملا

 سندلا ناك الو « اهرثأ وعو بو'ذلا لاوز نع زاحم ( ىنقن ) هل . ضفاحلا هيف داعي رورجلا ريمضلا ىلع فاظعلا

 لاق (دربلاو جلثلاو ءاملاب) لوق . ديعلا قيقد نبا هلاق : هب هيبشتلا عقو ناولآلا نم هريغ نم رهظأ ضيب الا بوثلا ىف

 : ديعلا قيقد نبا لاقو . لامتسالا امهنبت مو ىدبألا امبسمت مل نآ ام امهنال وأ , ديكأت دربلاو جلثلا ركذ : ىباطحلا

 نأ لمتحيو : لاق « ءاقنلا ةباغ ىف نوكي ةيقنم ءايشأ ةثالث هيلع رركشي ىذلا بوثلا ناف « وحنا ةباغ نع كلذب ربع
 رفغاو انع فعاو ال ىلاعت هلوقك هنأكو وحلا اهب عقب ةفص نع زاجب ءايشألا هذه نم دحاو لك نأ دارملا نوكي

 لومثش ءاملا دعب درلاو جلثلا ركذ نم بولطملا نوكي نأ نكمي : لاقف احب اذه ىلإ ىبطلا راشأو ( انمحراو انل

 هعجضم هللا درب محلوق هنمو « ةرارحلا ةياغ ىف ىه ىلا رانا باذع ةرارح ءافطإل وفعلا دعب ةرفغملاو ةحرلا عاونأ

 دنع ىفوأ ىبأ نب هللا دبع ثيدح ىف ةدوربلاب ءاملا فصو دودو هديؤيو . ىمتا . رانلا باذع هاقوو همحر ىأ

 لامعتساب هيف غلاب و لسغلاب امترارح ءافط] نع ربعف « امنع ةببسم اهنوكل منبج ةلزنمب اياطخلا لعج هنأكو « لسم
 لاقو . ءامللا نم ةلزنم امال ركذلاب ةثالثلا هذه صخ : ىتشبروتلا لاقو . هنم دربأ ىلإ ءاملا نع ايقرت تادربملا

 « لاحلل ةيقئتلاو « لبقتسسلل ةدعابملاف » ةئالثلا ةئمزإلا ىلإ ةراشإ ثالثلا تاوعدلا ىف نوكي نأ لمت : قامركلا

 ىلع ثيدحلاب لدتساو . لصح ام عفر لبق ىتأيس ام عفدب ماتهالل لبقتسملا ميدقت نأكو . ىبتا : ىضاملا لسفلاو

 وهو « لا ىبجو تبجو دثيدح اضيأ هيف دووو ؛ كلام نع روبشلل افالخ ةءارقلاو ريبكتلا نيب ءاعدلا ةيعورشم

 ىلص اذا د ظفاب امهريغو ةمزخ نباو ىعفاشلا هجرخأو . © ليللا ةالصب هديق نكل ىلع ثيدح نم ملسم دنع
 كناحبسب حاتتفالا ديعس ىنأ ثيدح نم نابح نبا حو ىذمرتلا فو « مالا ىف ىمفاشلا هدمنعاو « ةبوتكملا

 ةيعفاشلانم ةعاجو ةع زخ نب | رايتخا وهو حيبستلاو هيجوتلا نيب عملا بابحتسا ىمفاشلا نع ىجاسلا لفن و « ملا

 . ةيفنحلل افالخ نآرقلا ىف سيل امب ةالصلا ىف ءاعدلا زاوج ىلع هب لدتساو « كلذ ىف درو ام حصأ ةربره ىنأ ثيدحو

 ضرقعاو « هتمأل ملمتلا ليبس ىلع هلاق ليقو ٠ ةبدوبعلا رابظإ ىف ةغلابملا ليبس ىلع قلي هنم ردص ءاعدلا اذه مث
 هيلع ةباحصلا ناك ام هيفو « رازيلا دنع ةرمس ثيدح ىف كلذب سالا دوروب بيجأو « ه ربجل كلذ دارأ ول هنوكب

 لدتساو ‹ نيدلا مب هللا ظفح ىتح هنالعإو هرارسإو هتانكسو هتاكرح ىف ا ىنلا لاوحأ بقت لع ةظفاحلا نم

 معآ هللاو < هنق ؛ ليلا كامب ديبقت لس ةياور ىف يلو <« تا هجر جراشلا نم مو اذه )١(



 مم ۷٤٥ ثيدحلا

 ةيفنحلا صضعل لالدتسا هئم دعلأو ¢ مالسلا لمع نبأ هدعيطسأ و 3 ناربطم دريلاو جاثأأ نأ ىلع ةيعفاشلا ضعب ه ا

 لمعتسملا ءاملا ةساحن ىلع هب

 ةكسيلم ىبأ "نبا ىنثدح لاق ريع نب عفان انّربخأ لاق م ىنأ نبا شر — 740 ٭ سيسي - ۰
 6 عوك لا لاطأف عكر م « مايقلا لاطأف ماقف «فوكلا ةالص لص لص ینا نا »ركب يآ تاب ءامسأ نع

 ¢ دوسلا لاطاف دج « مف ¢ دوجسلا لاطأف دبس م 3 مفر 05 ¢ عوک ا مکر مش «”مايقلا ل ماق

 مقر من ٠ عوكل ا لاطأف مكر "من « مایل ةلاطأف مفر “ت ء عوك را ةلاطأف عكر“ مث « مايقلا ”لاطأف ”ماق من
 ول ىتح ٌةنملا ىنم تندد دق : لاقف فرصا مث « دوجسلا لاطأف دجس مث « مفر م« ةوجسلا لاطأف دجسف
 ةأرما اذاف ؟ مهمم انأو بر ئأ : تاق ىتح رانا ىنم تاو . اهفاطق نم فاطقب کت اهيلع تارتا
 الو « ابن ال« عوج تتام ىتح امن اولق ؟ هذه ناش ام : تلق « ةكره امشدخت لاق هنأ تیب -

 ضرالا شاشخ وأ شیش نم : - لاق ا تح مفان لاق - لک ات امس را ۶ ت ريب © ر ع 00

 [ ۲۳۹٤ : ىف هفرط _ ۷ ٤١ ثيدحلا ]

 نم طقسو « ةجرت الب «باب ١» ليعامسالا لاق اذكو « ةمجرت الب ةم ركو ليصالاةياور ىف اذك ( باب ) هلق
 ريدقت ىلعو « ةمجرتلل ةرهاظ ريغ ثيدحلا ةبسانف اذه ىلعو . معن وبأ هركذي مل اذكو « تقولا أو رذ أ ةياود
 ةبسانملا هجو : ىتامركلا لاق . اضيأ قلعت هب هلف ةرم ريغ هان ررق ا هلبق ىذلا بابلا نم لصفلاك وهف باب ظفل توب
 نبا لاق اف ناو ۰ ايسانأف مايقلا ليوطل هيف فرسكلا كثودحو ¢ مايقلا ليوطتل م زانم حاتتفالا ءاعد نأ

 ةاجانم هيفف ءاعد هيف نكي مل نو هلال < مهعم انأ وأ بر ىأ تلق ىتحد هلوق ىف ةبسانملا نوكت نأ لمتحي : ديشر
 نآرقلا ىف درو ا صتخ الو 0 عوضخ هيف ام لكب هتاجانمو هللا ءاعد زاوج هلبق ىذلا عم هعمجيف ‹ فاطمتسماو

 ىقو « ردقم ىلع ىهو ةفطاع واو اهدعب مامفتسالا ةزمب رثك الل اذك ( موعم انأ وأ ) هلق ٠ ةيفنحلا ضعبل افالخ
 یوار رمع نب عفان وه كلذ لئاق ( اهشدخت لاق هنأ تبسح ) هلو ٠ ةردقم ىهو ةزملا فذح ةميرك ةءاور
 نم ء«ىه , ظفل طقس ( اهتمعطأ فال ) هلو < ةكيلم ىبأ نبال , هنأ د ىف ريمضلاف « ىليعامسالا هنيي « ثيدحلا
 لك و « كشلا ىلع ةباورلا هذه ىف اذك (ضرالا  شاشخ وأ -شيشخ نم لكأت) هل . ىوجلاو ینییمشکلا ةباور
 مهضعب اهطبضو « شيشخ ةياور ىناطخلا ركنأو « ضرالا تارشح دارملاو لوألا حوتفم تامجعم, نيظفللا نم
 فيحصت وه ضايع لاقو « ةلمهم ءاحب مهضعب اهاورو ؛ راكنإال اذه ىلعف شاشخ ظفل نم ريغصنلا ىلع هلوأ مضب
 ىلاعت هللا ءاش نإ قلخلا دب باتكىف ةرملا ةبحاص ةأرملا ةصق لعو « فودكلا باتك ىف هدئاوف ةيقب ىلع مالكلا ىقأيسو

 ةالصلا ىف مامإلا ىلإ رصّبلا مند اپ - ۹۱
 « ترخأت ینوشیأر نيح اضمب اممم ي موج تیأرف » فو كسلا قالص ىف كم ئنلا لاق : ةشئاع تلاقو



 50 م ١ ب و عر سس 8 ربا چ 8 55
 لاق رمعم أ نع ريع نب ةرامع نع ش.ءألا ان دح لاق دحاولا ديع ا دح لاق ىموم انو -

 لاق ؟ َكلاذ نوف رعت متنك "م : اناق . من : لاق ؟ رصعلاو ربظلا ىف أرقي هلل هلل ”لوسر ناك أ : بابم انلق »

 ا بارض
 [ ۷۷۷ ‹ ۷۹۱ , ۷٦۰ : ىف هفارطأ ۷٤۹ ثيدحلا ]

 لاا ر ن دے ت لاق و ر ايا ل8 يك امك احح اش - ۷

 ىتح امایق اوماق عر وک لا نم ةأر عفرف اطا بلا مما واص اذإ | وناكم هنأ بوذك ريغ ناكو هارثبلا انئادح د

 سابع نب هللا دبع نع راب نب ءاطع نع لسا نب ديز نع كلام ىنئدح لاق ”ليعامسإ شرم - ۷۸

 لونك َكانيأر هللا وسر اي : اولاق « لصف « يل هلا لوسر دمع ىل 'سمشلا ِتَقَدَح » لاق اهنع هلا ىضر

 هئاذخأ ولو ًادوقنع اهنم ”تاّوانتف ةنجلا ترآ ىلإ : لاق . 06 كلانيأر > كماقم ىف ًائيش

 « ايلا تش اه همر ل
 ت 5 كو 7 چ 3 سلا eé ءا و

 ىلص » لاق كلام نب سنأ نع ىلع نب “لاله انث دح لاق يلف انث دح لاق نانس نب دمم شو - ”غو
e 5 5 - 8 3 5 850 ں٣  

 - ةالصلا مكل ؛تيلص ذنم - نل "تيار دقل : لاق مث دجال ةلبق لبق هيدي راشافةربنملا اقر ت , علوم ئا انل

 | الث . كشلاو يلا ىف مويلاك َرأ لف «رادجلا اذه ةلبق ىف نيتلثم ٌرانلاو ةنجلا

 « مامتثالا دصاقم نم مامإلا ىلإ مومأملا رظن : رينملا نب نزلا لاق ( ةالصلا ىف مامإلا ىلإ رصبلا عفر باب ) هلق
 لصملا رظن نأ ىف كالا ةجح هيف : لاطب نبا لاقو . هتالص حالصإ نم كلذ ناك تافتلا ريغب هتبقارم نم نكمم اذاف

 ‹ عوشخلل برقأ هلال هدوج عضو ىلإ رظني نأ هل بحتسي : نويفوكلاو ىعفاشلا لاقو < ةلبقلا ةبج ىلإ نوكي

 الوصوم قبيبلا هجرخأو « تاقث هلاجرو نيريس نب دمع لسرم نم روصنم نب ديعس هجرخأ ثيدح كلذ ىف دروو

 نأ نكميو . ( نوعشاخ مهتالص ىف مه نيذلا إل ىلامت هلوق لوز“ ببس كلذ نأ هيفو . ظوفحلا وه لسرملا : لاقو

 ةبقا سم ىلإ جاتحي بح الإ مومأملل اذكو « دوجسلا عضوم ىلإ رظنلا مامالل بحتسيف مومأملاو مامإلا نيب قرفي

 فاؤملا هلصو ثيدح نم فرط اذه (حلا ةسئاع تلاقو ) هلق . لعأ هللاو مامإلا كح هك درفنملا امأو « همامإ

 انثدح ) هلق . « قو تأ نيح » هلوق هنم ةمجرتلا عضومو « ةالصلا رخاوأ ىف وهو «ةبادلا تتلفنا اذإ باب » ىف

 شعلا نع ثايغ نب صفح ةياور ىف ( ةرامع نع ) هلق . دايز نبا وه دحاولا دبعو ‹ ليعامسا نبا وه ( ىسوم

 بارطضاب ه هلوق هنم ةمجرتلا غضومو « ابيرق نقلا ىلع مالكلا ىتأيو « باوبأ ةعب رأ دعب ىنأبسو « ةرامع انثدح ,

 ىلع مالكلا مدقت دقو ۰ دم نب جاجح نم ىراخبلا عمسي ملو ¢ لاهنم نبا وه ( جاجح انثدح ) هلق . « هتيحل

 ىح » امهريغو تقولا ىبأو ةمرك ةياور ىف انه هيف عقوو « مامإلا فلخ نم دجسي ىم باب » ىف ءاربلا ثيدح



fr ۷۵۰ - ۷ثيدحلا ٤٩ 

 . لالا ةدارإ ىلع لوألا زاجو ‹ هجوأ وهو اقدح ليصآلاو رذ ىبأ ةياور ىفو « نونلا تابئاب عادم دق هن ور

 عامب حيرصتلا هيفو قاقرلا ىف ىتاي سنأ ثيدحو . ةبسانلا رهاظ وهو ‹ فوسكلا ىف ىنأي سابع نبا ثيدحو
 .ناب بيجأو . مامإلا ىلإ نيمومألا رظن هيف سيل : لاقف انه هل هدار] ىلع ليعامسالا ضرتعاو . سنأ نم هل لاله
 سنأ ثيدح نأ ىل رپظي ىذلاو . موما غاس مامالل كلذ غاس اذإو « همامأ ام ىلإ هرصب عقرب مامالا نأ هيف
 ةنجلا تيأر ١ لاق قلي هنأ سابع نبا ثيدح ىف ىتأيسف « ةدحاو امم ةصقلا نأو « سابع نبأ ثيدح نم رصتخم
 ‹ ةمجرتلا عضوم اذهف « تمكمكت كانيأر » سابع نبا ثيدح ىن هلاولاق دقو ء سنأ ثيدح ىف لاق اک « رانلاو

 نوقاري اوناك مهنأ ىضتقت ةراشالا مهتيركر ناف « دجسملا ةلبق لبق هديب راش د هلوق نم اذوخام نوكي نأ لمتحمو

 . !رمتسم ناكعفرلا نأ ال « هنم ةراشإلا عوقو هيلا مرصب عفر ببس نوكي نأ لاهتحا انه قرطب نكل : تلق . هلامفأ

 جاتحا اذإ الإ عوشلا ىف بولطملا هنآآل هدوم عضوم ىلإ موماملا رظن لصآلا نأ ةجرتلاب دارملا نوكي نأ لمتحو

 ملعأ هاو . الثم هب ىدتقيل مامالا هلمفي ام ةبؤر ىلإ

 ةالصلا ىف ءامملا ىلإ رَصبلا عفر - بيسأل ة؟
V0°ا امدح لاق رغ یا نا انت لح لاق ديعس نب ىحي :ربخأ لاق نا دبع ن لع اشو م  

 دتشأف ؟ مه الص ىف مامسلا ىلإ مّراسبأ توفرت ماوقأ لاب ام » لكم وبلا لاق : لاق مهم "دح كلام "نب سنا نأ

 « مئاصبأ فطحل وأ كلذ نع نهي : لاق ىتح كل ذ ىف هلوق
 اوفلتخاو « ةالصلا ىف رصبلا عفر ةهاركى لع اوعمجأ : لاطب نا لاق ( ةالصلا ىف ءامسلا ىلإ رصبلا عفر باب ) هلق

 ةلبق ةبعكلا نأ اك ءاعدلا ةلبق ءامسلا نال نورثك آلا هزاجأو « ةفئاطو عرش ههركف : ءاعدلا ىف ةالصلا جراخ هيف
 . ةالصلا ةّئيه نع جورخو « ةلبقلا نع ضارع] عون هيف ةالصلا ىف ءامسلا ىلإ رصبلا عفر : ضايع لاق . "2 ةالصلا

 الجر ةداتقو ةبورع ىنأ نب ديعس نيب لخداف لماكلا ىف ىدع نبا هجرخأ ام ليلعتل عفد هيف ( ةداتق انثدح ) هلق
 ببس نايب هلوأ ىف دازو  هباحسأ تدئأ نم وهو - دعس نع ىلغألا دبع نب ىلعألا دبع ةياور نم هجام نبأ هجرخ أ دقو

 هاور دقو هركذف « هبجوب مهلع لبقأ ةالصلا ىضق املف , ةباحصاب اموب عقلي هللا لوسر ىلص » هظفل و ثيدحلا اذه

 « رمعم نم ةداتق ثيدحب لعأ اديعس نآل ةحداق ريغ ةلع ىهو « اسنأ ركذي مل السم ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع

 دنع د ةريره ىنأ ثيدح نم لسم داز ( مهالص ىف ) هلق . جارسلا هجرخأ ةداتق نع هلصو ىلع مامه همبات دقو

 هجام نبا هجرخأ دقو . ةالصلا ىف عقاولا ءاعدلاب ةهاركلا صاصتتخا ىضتقا ديقملا اذه ىلع قلطملا لمح ناف « ءاعدلا

 ريشب هجرخأو « ةالصلا ىف ىنعب « ءامسلا ىلإ راصبأ اوعفرت الد هظفلو دييتت ريغب رمع نبا ثيدح نم نابح ناو
 نباجرخأو ‹ كلام نب بعكو ىردخلا دیس ىبأ فثمدح نم ىاربطلاو ةرعم نب وباج ثيدح نم لسم اضيأ ديسقت

 باتكلا نم هيلع ليلد ال لوقلا انه نأ املوأ : هوجول ةالصلا ةلبق ىم ءاءدلا ةلبق نأ باوصلاو « رظ هيف انه ١١(

 ىف هنع كلذ تبث اك هئاعد ىف ةلبقلا لبقتسي ناك لسو هيلع هلأ ىلص هنأ لوسر نأ ىناثلا . ةمألا فلس نع فرعي الو « ةنملاو

 قيقمتي ۲۲۹ ص ) ةيواعطلا حراش كلذ حضوأ اك هرصب هيلا مقرب ام ال هلباقي ام ىم ءىعلا ةلبق نأ ثلاثلا ٠ ةريثك نطاوم

 ( ركاش لھ دحأ

 ىرابلا عف هه ج٣ - م



٠ > YYناذآلا باتك  

 نوتمؤملا حلفأ دق ر) تازن ىح مهتالص ىف نوتفتاي اوناك د نيريس نب دم نع ناسح نب ماشه ةباور نم ةبيش ىبأ

 مدحأ سهل زواج ال نأ نوبحتسي اوناكو « مهمامأ اورظن و مهتالص ىلع اولبقأف ( نومشاخ مهتالص ىف م نيذلا

 هلق ١ < هسأر أطأطف , هرخآ ىف لاقو مب ىنلا ىلإ هعفرو « هيف ةريره ىبأ ركذب احلا هلصوو « هدوم عضوم

 :ءانبلا ىلع نونلا ديدشتو ءايلاو ءاهلاو ةانثملا حتفو نونلا نوكسو ءايلا مضب ىوحملاو لمتسلل اذك ( نيهتيل )

 (مراصب أ نفطختل وأ) هلو . لعافلل ءانبلا ىلع ءاهلا مضو هلوأ حتفب « نهتيل د نيقايللو , ديك اتل نونلاو لوعفملل

 لعو ؛ ديعو وه ليقف : كلذ دارملا ف فلتخاو . مراصبأ ىنعي » مهلا عجر ال وأ 0 ةرمس نب راج ثيدح نم مسملو

 راونالا نم راصب آلا ىلع ىشخم هنأ ىنعملا ليقو . ةالصلا لبي : لاقف مزح نبا طرفأو « مارح روكذملا لعفلاف اذه
 ىلإ راشأ . ىلاعت هللا ءاش نإ نآرقلا لئاضف ىف ىتالا ريضح نب ديسأ ثيدح ىف اک نيلصملا ىلع ةكسئالملا ام لزنت ىلا

 ىلاعت هلوق ريظن رييختلل انه « وأ ١ و . نيعبانلا دحأ وام ىلأ نع ةللس نب داح عماج ىف هوصحنو « ىدوادلا كلذ

 سالا ىنعم ىف ريخ وهو « مالسإلا امإو ةلتافملا امإ نيالا دحأ نوكي ىأ ( نودلسي وأ مهنولتاقت إل

 .ةالصلا ىف تافتلالا اپ - ۳

 نع قورسُم نع 4 ا هرس ”نب تعش انثادح لاق صولا وبأ انث"دح لاق دسم شرو - ۱

 ةالص نم ناطيشلا هسلتخم ٌسالتخا وه : لاقف ةالصلا ىف تافتلالا نع يكب هلا لوسر ”تلأس » تلاف ةشلاع

 « دبملا

 [ ۳۲۹۱ : ىف هنرط _ ۷۵۱ ثيدحلا ]

 ةصيخت ىف ىلص لإ ّىنلا نا » ةشناع نع ةَورع نع یره نع نیشان د لاق یف ان سم --- ۲

 O مج قا كا اوبعذا « هذه مالعأ ىئلْغَش : لاقف مالعا اهل

 وهو ةهاركلا ىلع لد هدروأ ىذلا ثيدحلا نكل « هكح فلؤملا نيب مل ( ةالصلا ىف تافتلالا باب ) هلق

 ةيهارك ىفدروو . رهاظلا لهأ لوق وهو « ةرورضلل الا مرح : ىلوتملا لاقو . هيزنتلل اهنأ ىلع روهجلا نكل « عامجإ
 هللا لازب ال ١ هعفر رذ ىبأ ثيدح نم ةم زخ نباو دمحأ دنع اهنم « ثيداحأ ةدع هطرش ريغ ىلع احرص تافتلالا

 هوحن ىرعشألا ثراحلا ثيدح نمو « فرصنا هنع هجو فرص اذاف « تفنلي ل ام هتالص ىف دبعلا ىلع البقم
 ربدتسي مل ام روكذملا تافتلالاب دارملاو . قاشلاو دواد وبأ اضيأ لوألا جرخأو ءاو تلت الف ملص اذاف » داو
 ةلبقلا لابقتسا كرتل وأ « عوشخلا صقنل نوكي نأ لمتح تافتلالا ةهارك ببسو . هلك هقذع وأ هردصب ةلبقلا
 ةع زخ نبا دنع نابيش دانسإلا اذهىلع صوحالا 0 ىبراحلا ءاثعشااوب أ وه (هبأ نع) هلق . ندبلا ضعبب
 nae نع هاورف ليئارسإ ميفلاخو « نابح نبا دنع رعسمو ىاسنلا دنع ةدئازو
 ىبأ ةياور حجارلاو « ثعشأ لسع فالتخا اذبف < ‹ لئاو ىبأ نع ثعشأ نع رعسم ةياور نم قييبلا دنع عقوو

 ' نأ لمحو ‹ قورسم امهننب سيل ةشئاع نع ةيطع ىلأ نع ريمع نب ةرامع قيرط نم قاسنلا هاور دقو . صوحألا

 . اهنع هلم ةشئاع قل مث قورس نع هلح ةيطع وبأ نوكي نأ ىلع ءانب ةيطع وأو هوبأ ناخيش هبف ثعشاللل نركب
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 تيدا  Y٥:بمو

 « ةعرسب فاطتخا ىأ (سالتخا وه) هلو . لأ هللاو هثيدح نم فرعي ال هن ال ةذاشف لئاو ىبأ نع ةباورلا امأو

 سلتخلا : هريغ لاقو . رظن هيفو « ةرباكم ابلس ذخؤي ام ىهو .ةسلخلا نم لاعتفا سالتخالاو : ةيابنلا ف عقوو
 ناك اللف . ةيفخ ىف ذخاي قراسلاو « ةوقب ذخاي بهانلاو هل كاملا ةنباعم عم ولو بربيو ةبلغ ريغ نم فطخي ىذلا
 فيضأ : ةزيزب نبا لاقو . سلتخلا هبشأ امميقي ةجح ريغب ام ءىثىلإ تافتلالاب هتالص نع ىلصملا لغشي دق ناطيشلا
 كلت حبقل !ريوصت اسالتخا ىم : ىيطلا لاقو . هناحبس قتلا ىلإ هجوتلا ةظحالم نم اءاطقنا هيف نال ناطيشلا ىلإ
 اذاف « هيلع كلذ تاوف رظنتي هل دصت م ناطيشلاو « ىلاعتو هن احبس برلا هيلع لبقي ىلصملا نآل « سلتخلاب ةلعفلا
 « ةسلتخم » ىنبيمدثكللو « لوعفملا فذح ثك الل اذك (ساتخ) هلق . ةلاحلا كلت هبلسف ةصرفلا ناطيدشلا منةغا تفنن
 تافتلالا نود هيف كوكشلل ارباج وهسلا دوج لعج ىف ةمكحلا : ليق . ىراخبلا خيش ددسم نع دواد ىبأ ةياور و

 مث . هبنتجيف هل دبعلا ظقيقيأ دمعلا نود ربجلا هل عرشف ‹ فلكللا هب ذخاؤي ال وهسلا نال عوشخلا صقني ام هريغو

 تافنلالا نم ابيرق ناك هقتاع ىلع ىهو لصملا اهظحل اذإ ةصرخللا مالعأ نأ ةمجرتلا ىف هلوخد هجوو . ةالصلا لئاوأ ىف
 تافنلالا ةهارك ةلع نأ ىلإ راشأ فنصملا نأكو « هتالص نع الغش هامسو ابمالعأ ىلع هرصب عوقوب اللعم ابعلخ كلذلو

 حمل نال . هنع وفعم هعفد عاطتسي ال ام نأ دارأ نوكي نأ لمتحمو . ةصيخلا ةصق ىف عقو اك عوشخلا ىف رثؤي هنوك
 وهو « ىنتلغش » ىنييمشكلا ةباور ىف ( ىنلغش ) هلق . ةالصلا كلت قلب ىنلا دعي مل اذهلو ناسنالا بلغي نيعلا
 « حيحصلا وهو ثك الل اذك ( مبج نأ لإ ) هلق ٠ « هب» وأ « ام اوبهذا , ىف اوفلتخا اذكو ,هجروأ
 ريغصتل اب مهج ىنيثكللو

 الكم ىلا ىأرف هنع هللا ىضر ركب وبأ تفتلا : لهم لاقو
 ةماخن“ لك ىنلا ىأر» لاق هنأ رع نبا نع عفان نع ثيل ان دح لاق ديعس 6 ل او - ٠

 هللا ناف ةالصلا ىف ناك اذإ ك دحأ نإ : فرصنا َنيح لاق مث «اهّتخ سانلا يدي نیب ىلصب وهو دجسلا ةلبق ىف

 مفان نع داور ىبأ "نباو ةبقع نب ىسوم هاور « ٍةالصلا ىف هبجو لبق حا نمخنتي الف « ههجو لبق

Y4لاق سنا رشا لاق باش نا نع ليقع نع دعو ل ا لاق اک یم اشم ل  

 «ءفوفص مو مهيلإ رظف ةشئاع ةرجح رتب شكولا لا هلوسر الإ مف مل رجفلا قالص ىف وسلا اني »
 “مو « جورملا دير هللأ نظف « فصلا هل لص هيبقع ىلع هنع هلا ضر ركب وبأ ص كو « ةكحضب يسبق
 6 مويلا كلذ رخآ نم قوت رلا شرا کال ۱ وا لا داشأف ٠ مهمالص ىف اونتتفي نأ نوداسلا

 هلوقب قلعتي « ةلبقلا ىف » هلوق نأ رهاظلا ( ةلبقلا ىف اقاصب وأ اًئيش ىري وأ هب لزني سال تفتلي له باب ) هلۆق
 عوشخلل رياغملا لمألا لوصح ةمجرتلا ىف ركذ ام عمج نب عماجلاو ‹ كلذ نم معأف « ايش » هلوق امأو , اتاصب «
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 اذهو .« دعس نبا وه ( لبس لاتو ) هلق . ةجاح ںیغل ناكاذإ الإ حدقب ال هنأو
 الوصوم مدقت ثيدح نم فرط

ب « ةداعإلاب ركب ابأ سأي م عقم هنأ هنم ةلالدلا هجوو ٠ « سانلا ميل لخد نم باب » ىف
 ىلع ىدا نأ هيلا راشأ ل

 مدقت دقو « ةالصلا لخاد هنم عقو تحلا نأ هرهاظ ( فرصنا نيح لاق مث اهتحف ) هلق . « ةماخن ىأر ه هلوقب وأ

 هدروأو « ةلبقلا باوبأ رخاوأ ىف هدئاوف لع مالكا قبسو « ةالصلا لاح ديقم ريغ عفان نع كلام ةياور نم

 هاود ) هلق ٠ ةالصلا لاح ةديقم ريغ الك قرط نم سنأو ةشئاعو ديعس ىنأو ةريره ىبأ ةياور نم اضيأ كانه

يم داور ىبأ مسا ( داور ىنأ ناو )ەلۋ . هقيرط نم لام هلصو ( ةبقع نب ىموم
 نع دمحأ هلصوو » نوم

 اذه ىلع هنم ضرغلاف « ةالصلا نم غارفلا دعب ناك كلحلا نأ هيفو روكذم ا داور ىنأ نب زيزعلا دبع نع قازرلا دبع

 لاق ۾ ةمامالاب قحأ لضفلاو للعلا لهأ باب » ىف مدقتملا سنأ ثيدح فنصملا دروأ مث . ثيدحلا لصأ ىف ةعباتملا

 راشاف » سن لوق كلذ ىلع لدو , هيلا اوتفتلا رتسلا إب ف.شكاى ل ةباحصلا نأ ةمجرالل هتبسانم هجو : لاطب نبا

رظانلاف ةلبقلا راسي نع ةرجحلا نوكه نويو .٠ ها هتراشإ اوأر امل مهتافتلا الولو « مهلا
 ابيف وه نم ةراشإ ىلإ 

 ملعأ هللاو . ةروكذملا ةراشإلاب مجالص ىلع مرقأ لب ةداعإلاب تلي مرمأي ملو , تفتلي نأ ىلإ جاتحي

 املك تاولصلا ىف مومألاو مامإلل ةءارقلا بوجو صاب - ٩۵
 تفاخي امو اهيف يمي امو « رفسلاو رمل ىف

 لاق ةر نب راج نع ريع نب ئالا دبع انثادح لاف او وبأ انثلح لاق وسوم[ - هه

 هنأ اورك د ىتح اوگف ارام مهملع لمعتساو « لعق « هنع هللا ىضر ربع ىلإ ادم ةفوكلا لهأ اك »

 : قاحسإ وبأ لاق . ىلصت يح ال کا نورت ءالؤه نإ قاحسإ بأ اب : لافق هلإ لر . لصُي نسم ال
 نييل وألا ىف دك راف اثيلا ةالص ىلصأ ءاهنع ”مرخأ ام ف هلا لوسر ةالص مهب ىلصأ تنکی ات ناو انآ انا
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 لاف ةفوكلا ىلإ الاجر وأ الجر هعم لسرأف . قاحسإ ابأ اي كب ةرظلا لاذ : لاق . نيكرخألا ىف فخأو

 لجر ماقف « سبع ىنبإ الجسم خد ىتح . اقورعت نونو « هنعلأس الإ ًادجسم عذب لو « ةفوكلا ”لهأ هنع

 « ةر لا ريس ال ناك ادعس ناف انت دقت ذإ امأ : لاق ًةدعس ابأ انك مدا ”نب ةماسأ هل لاقي مهنم
 ”ميقي الو

 ءاير ما بذاك اذه دبع ناكنإ هلا : ثالثب نوعذأل لاو امأ : دعس لاق . ةّيضقلا ىف لدمي الو ٠ ةيوسلاب

 یب اصأ « نوتفم ”رييك ل لئش اذإ دعب ناكو . نّئفلاب هْضَرَعَو « رك لطأَو , ةَرع لطأف همر

 ىف ىراوجلا ضرمتَيل هنإو « ربكلا نم هينيع لك ٌءابحاح طقس دق دمب هتيأر انأف : كالا دبع لاق . دعس وعد
 7 1 3 9 سة مع 9

 « نه زيف. قرطلا
 [ ۷۷٠٠۷١۸ : ىف هافرط الهم ثيدحلا ]

 نب ةدابع نع عيبرلا نب دو نع يره ان٣ دج لاق نايف انْكدح لاق هللا دبع ن هلع |نشر = ۷ه



 YY ۷۰۸ - ۷۰۹ ثيدحلا

 « باتكللا ةمئافب أرقي ل نر ةالص ال » لاق يي هللا لوسر نأ تماما

 نع 4 هيبأ نع ديعس بأ نب وعس ىّت دح لاق لا يب نع ي ان لح لاق راقب ن د اشو - ۷۷

 عجن: لاقو رف هلك بلا لك لسن لد ل اف لا لحد وفي هنا ةلوسر نأ ةريرُه ی

 لصت ل كناف لصف مجرا : لاف ؛ يَ ینا Ee E مر « لسن لصت ل کناف لصف

 ارقا مرتك ةالصلا ىلإ تق اذإ : لاقف : ىف ؛هّريغ ٌنيحأ ام لاب كشمب ىذلاو : لاقف . ( ثالث )

 «دجاس ٌنامطت تح دجسم اباق لدم یتح مفرا "م « كار نامطت ىتح "عكر "من « نآرقلا نم كم م ریت ام

 « امك ك نالع ىف كلذ لمفاو « اسلاج نمطت ىتح 'مفرا م
 [ ٦۲۰۲ ‹ ٩۷ ۰ 1۲۵۱ ۷۹۴ ىف هفارطأ بما ثيدحلا ]

 دعس لاق : لاق ةر نب رباج نع رهبجت نب رشم دبع نع ناو وبأ ان دح نامل وبأ شم - ۷۸

 ىف فِذحأو نیو ألا ىف كر انت ”مرخأ ال ثلا الص ول لا لوسر ةالص مهب لمآ تنكح »

 « كب ةرظلا كل ذ : هنع * ا ر رغ لاق ن الا

 هكح نآل درفنملا ركذي مل ( رفسلاو رضحلا ىف اهلك تاولصلا ىف مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو باب ( هلو

 امو ) هلو . تامكرلا ضعب فذح هيف صخر اک ةءارقلا كرتب هيف صخرتي هنأ ليختي الثل رفسلا ركذو « مامإلا كح

 هنآآل « تفاخي امو هب رهجي امو مالكلا ريدقتو « لوهجللل ءانبلا ىلع امهنم لك لوأ مضي وه ( تفاخي امو اهيف ربحي
 ىنعملاو « ةءارقلا ىلع ال , تاولصلا ىف » هلوق ىلع فوطعم « رهجي امو ه هلوق : ديشر نبا لاق « هنم ىنبي الف مزال

 مومأملا ف قرف نمل افالخ ةيرهجلا نود ةيرسلاب صتخي ال بوجولا نأ ىأ « تفاخ و هيف رهجب امف ةءارقلا بوجو

 نإ هدئاوف نم حرشلا اذه ىف هيلا جاتح ام ركذنس ادرفم !ءزج امف فنصف ةلأسلا هذ ىراخبلا ىنتعا دقو ؛ ىهتا
 نب ةرمس هيبالو « ناحصلا وه ( ةرمس نب راج نع ) هلق . ليعامسا نبا وه ( ىموم انثدح ) هلق . ىلاعت هللأ ءاش

 ةفوكلا لهأ اكش) هلق . هريغو دحأ هجرخأ رباج نم هل كلملا دبع عامسب ةئيبع نبا حرص دقو . اضيأ ةبحص ةدانج

 نع كلما دبع نع رمعم نع قازرلا دبع ةباور فو« هنع ىوارلا ةرم نبا لاخ وهو « صاقو ىنأ نبا وه ( ادعس

 نسح ال هنإ اولاق ىح صاقو ىنأ نب دعس هيلا نوكشي ةفوكلا لهأ ءاج ذإ رمع دنع اسلاج تندك» لاق ةرم نب راج

 لهآ ضعب هوكش نيذلا نل « ضعبلا ىلع لكلا قالطإ نم وهو « زاجي ةفوكلا لهأ هلوق فو . ىنا « ةالصلا

 قمصإل هوحن و « « ةفوكلا لهأ نم سان لعج » ةناوع ىنأ حيح ىف كاملا دبع نع ةدئاز ةباور قف « مهلك ال ةفوكلا

 5 نوبدسالا دبرأو ةصيبقو نائس نب حارجلا یلارطلاو فيس دنع مهنم یو كلا دبع نع ر رج نع هبوهأر نبا

 ناتو نأ نتو نا او رمع ناک ( هلزعف ) هلو ٠ سيق نب ثعشألا مهنم نأ لئاوآلا ف ىركسعلا ركذو

 اريمأ اهيلع رمتساو ةرشع عبس ةنس ةفوكلا طتخا مث « هيدي ىلع قارعلا هللا حتفف ةرشع عبرأ ةنس ىف سرفلا لاتق ىلع

 . ركذ ام ةفوكلا لهأ حم هل عقوف ) نيرشع ةلس ىربطلا دنعو ‹ طاخ نب ةفيلخ لوق ىف نيرشعو ىدحإ ةنس ىلإ



 ناذآلا باتتك ۰ ش ۲۴۸

 لالا تيب لع دومسم نباو ةالصلا ىلع ارامع لممتسا : ةفيلخ لاق ء رساي نبا وه ( ارامع مهلع لمعتساو ) هلق

 ام اهريف نود ةالصلاب حيرصتلا عوقول ركذلاب راع صيصخت نأكو . ىهتنا ضرألا ةحاسم ىلع فينح نب نامثءو
 اكش هلوق ىلغ ةفطاع ةيريسفت ى لب « هلزعف د هلوق ىلع ةفطاع ءافلا هذه تبل (اوكشف) هلو . ىوكشلا هيف تعقو
 . . ةيضاملا رمعم ةياور هتنيب و ‹ لزعلا ىلع ةقباس تذاك ىوكشلا ذإ ضارتعا « لمعتساو هلزعف » هلوقو « ريسفت فطع

 1 ىف كاذب حرصو . ةالصلا ةصق اهنمو « ةددعتم تناك ىوكشلا تاج نأ هرهاظ (ىلصي نسع ال هنأ امركذ ىتح) هلق ا

 مآ فيسو دعس نبا ركذو . ةالصلا ىف ىتح ءىش لك ىف كوكش دقل : ريع لاقف . ابيرق ةينآلا نوع ىنأ ةياور

 ىذأتي ناكف هل ارواج قوسلا ناكو « بشخ نم اب “وہم اباب هراد ىلع عنص هنأو . هعاب سمخ عيب ىف اح هنأ اومعز .

 . ايارسلا ىف جورخلا نع ديصلا هيبلي ناك هنأ اومعز مهنأ فيس ركذو . تيوصتلا عطقنا : لاق هنأ اومعزف « مهتاوصأب

 لوق هبوقيو . ه | ةلطاب اهدجوف رمع اهفشك ءايشأ هيلع ةفوكلا لهأ عفر : «بسنلا باتك» ىف راكب نب ييبزلا لاتو

 فذح هيف (لاقف هيلا لسرأف) هلق . ناثع بقانم ىف كلذ ىتأيسو « ةنايخ الو رحم نم هلزعأ مل ناف  هتیصو ىف رمح

 ربك أب كاذب ىنك دعس ةينكى ه (قمسإ ابأ اي) وق . لوسرلا ةيمسن ىتًايسو « رمع ىلإ ءاجل لوسرلا هيلا لضوف هربدقت
 ىهو ديدشتلاب امأ (هللاو انأ امأ) لوق . هدنع ىوكشلا هيف حدقت ل هنأ ىلع ةلالد هيفو « هل رمع نم ميظعت اذهو « هدالوأ

 باوجو « عماسلا سفن ىف هديكأتل ربخلا ىف مسقلا هيفو . اولا ام اولاقف مم امأو هريدقت فوذح انه ميسقلاو « مبسقتلا

 (مرخأ ام) هلوق . ةالص لثم ىأ بصنلاب (قلتي هنا لوسر ةالص) هلق « مم لصأ تنکی اف » هلوق هيلع لدب مسقلا
 . هفعضتساو ىعابرلا نم هلعفف هلوأ مضي هنأ ةاورلا ضعب نع نيآلا نبا ىكحو « صقنأ ال ىأ ءارلا ردكو هلوأ حتفب

 هدعب ىذلا بابلا فو « « ىثعلا د لاقف ىناجرجلا ريغ « عيمجلل هملاو حتفلاب انه اذك (ءاشعلا ةالص ىلصأ) هلق

 ظفلب ةئاوع ىبأ نع هدنسم ىف ىلاطلا دواد وبأ هاورو « ىنسمشكلا الإ مهل ديدشتلاو رسكلاب « ىشعلا قالص »

 هيلع لديو ؛ حجرآلا وهو ةناوع ىبأ حي ىف ةدئازا اذكو رمعم نع قازرلا دبع ةياور ىف اذكو « ىشملا قالص د

 هيلع ركعي نكل « ءاشعلاو برغملا امج داريو دودمملا ىف ةينثتلا عت نأ دعبي الو رصعلاو رهظلا امهم دارملاو « ةينثثلا

 وهو « ةكح ركذلاب ءاشعلا صيصختل ىنام ركلا ىدبأو . لعأ هللاو ةدحاو ىرخأ امل ام'إ برغملا نال نييرخآلا هلوق

 هلثم لاقيو « نسح وهو ىلوآلا قيرطب اهريغ ىف كلذ ناك ةحارتسالا تقو اهتقو ىلا ةالصلا هذه لمف نقتأ ام هنأ

 نيت الصلا نيت اه ىف تناك ماوكش لعل : لاقي نأ ىلوآلاو . شاعملاو ةلئاقلاب لاعتشالا تقو امها رصعلاو رہظلا ىف

 . ةءارقلا امہف لوطأ ىأ ؛اليوط ےقآ ىأ دكرأ : زارقلا لاق (نييل والا ىف دكرأف) هلق . ركذلاب امهصخ كلذلف ةصاخ .

ف دوبعملا نكل «دوجسلاو عوكر لاك ةءارقلا نم معآ وه اع ليوطتلا نوكي نأ لمحيو : تلق
 ام] تاعكرلا نيب ةقرفتلا ى

 ةي نيتين امحتب نييلوالاو « نييل ولا ىف دمأ د ةرمس نب راج نع نوع ىنأ ةياور نم ابيرق ىتأيسو ؛ ةءارقلا ىف وه

 هلوأ حتفب فذحأو ینممشکلا ةءباور فو ؛ ةمجعملا الا رسكو هلوأ ضب (فخأو) هلق . نييرخآلا اذكو لوألا

 « قبيبلا هجرخأ هيف ىراخبلا خيش ليعامس] نب ىسوم نع ىرادلا ديعس نب نام ةباور ىف وه اذكو ةلمهملا نوكسو

 ميما ليعامسالا دنع ةبعش نع ريثك ند # ةياور ىف نأ الإ ءاهيلع تفقو ىلا ثيدحلا اذه قرط عيج ىف وه اذكو

 قفا نأ ديبع ابدع رح (۱)



 ۷۰۸ ثيدحلا
 تكا سس ل سلال ۳۹ ش

 نظلا كلذ ) هلق . دوكرلا فذحأ لاق هن أكف ةءارقلا لصأ فذح ال ليوطتلا فذح فذحلاب دارملاو « ءافلا لدب
 بارعالا ىنلمتأ دعس لاقف و اعم نوع ناو كلملا دبع نع رعسم داز  هنظأ انك ىذلا وه لوقت ىذلا اذه ىأ (كب
 ةيوسنلا ةيعورشم اونظ مهنأكو < ملا لهأ نم اونوكي مل هوكش نيذلا نأ ىلع ةلالد هيفو « لسم هجرخأ « ةالصلا
 سايقلا نأ هبقو « لصأ ىلإ دنتسي ال ىذلا ىأرلاب لوقلا مذ هنم دافتسيف « ةقرفتلا دعس ىلع اوركن أف تامكرلا ني
 « فخأو دكرأ و لاق امل هنأ بابلا اذه ىف دعس ثيدح لوخد هجو : لاطب نبا لاق « رابتءالا دساف صنلا ةلب اقم ىف
 : لاقف ىنامركلا هرصتخاو < كِل هللا لوسر ةالص لثم اهنإ لاق دقو « هتالص نم ءىش ىف ةءارقلا كرتي ال هنأ لع
 ثيدح دعس ثيدح هدعل ىذلا بايلا ىف ىراخبلا عبتأ اذهلو : ديشر نا لاق ٠ ةداع هت ءارق ىلع لدي مامإلا دوكر
 هئيدمح نم روك ذم وه معأ . نييرخآلا ىف :ءارقلا ركذ انه ةدانق ىلأ ثيدح ىف سیلو : تلق . هل رسفلاك ةداتق ىلأ
 لصحيف « ىلصأ ىنومتيأر اك اواص , یی هلوق ركذ ام ىلإ مض اذإ بوجولا ىلع ةلالدلا مث امنلو « بادب ةرشع دعب
 ريغ نف مومأملا ةءارقو رفسلاو رضحلا امأو « ةتفاخلاو ربجلا نم ركذ امو « مامالل ةءارقلا » هلوقل اذهب قباطتلا
 « رفسلاورضحلا نيب لصفي مل هناف « إب هلوق قالط] نم رضحلاو رفسلا ذخؤي دقو , بابلا ىف ركذ ام دعس ثيدح
 وهو هتالص ءىسدلل ب هلوقب تك | ىراخبلا لعلو « بابلا ىف ةدابع ثيدح نف مامإلا ىلع ةءارقلا بوجو امأو
 : لاق ثيح هريغو ليعامسإلا ضارتعا عفدني ريرفتلا اذهب و « « اراك كتالص ىف كلذ لعفاو » بابلا كثيداحأ كلاث
 لمحل ةفوكلا لإ هداعأ هنأ ىلع لدي اذهو «نيلجر رمع ثعبف ه ةنييع نبا ةياور ىفو ء كشلاب مل اذك (الاجد دأ الجر هعم لسراف ) هلق . نبيل وألا نع نييرخآلا ىف اهفيفخت هيف امو « ةءارقلا بوجو ىلع دعس ثيدح ىف ةلالد ال
 دعب ةالصلا ةلأسم نع هلأس امن رمع نأ ىلع لدي فيس مالك نكل « ةمهتلا نم دعب أ نوكيل هترضحب هنع فدكلا هل
 ناك ىذا وهو : لاق ةءلسم نب دمع كاذب رمع لوسر نأ ىربطلاو فيس ركذو . ةفوكلا نم ةملدم نب دم هب داع أم
 ناک ناف < مقرأ نب هللا دبع كلذ ىف لسرأ رمع نأ نيتلا نبا ىحو . رمع نمز ىف لامعلا نم یکش نم راثآ صتقي
 ةيلسم نب دم ريغ ثعإ : لاق ىلسلا فوع نب حيلم قيرط نم دعس نبأ ىودو . نالجرلا فرع دقف اظوفحم
 فو.« هنع مهأسي ةفوكلا دجاسم ىف ادعم ماقأو » اهيفو ةصقلا ركذف « دالبلاب اليلد تکو هعم ريسملاب یس أو
 فوذحل ةفص نوكي نأ لمتحمو « شيجلا نم ةمطق ةنفحلا ءارلا رسكو ةلموملا حتفي هب رسلاو ةبحاصملل ءابلا ( ةيرسلاب ريسي ال ) هل . لوقلا انم تبلط ىأ « انتدشن » هلوق اضيأ فوذع امميسقو « يلا ديدشتب ( امأ ) هلق . ءلاق الإ اقح لمي الجر هللا دشنأ : ةللسم نب دمع لاقف  هتياور ىف فيس داز « ةنك اس ةلمهم اهدعإ ةلمبلا حب ( ةدعس ابأ ) هلق . سيق نم ةريبك ةليبق ةلموم اهدعب ةدحوملا نوكسو ةلمهملا حتفب ( سبع ینبل ) هلق . « اديخ هيلع یني ملكف د ةنييع نبأ ةءاور ىف ( فورم هيلع نونشیو ) هل . « ةفوكلا دجاسم ىف هب فيطف » ريرج نع قعإ ةباور
 ‹ راركشلا مدع لصآلاو « لدعي الو » كلذ دعب هلوقل لوأ لوألاو « ةلداعلا ىأ ةب رسلا ةقيرطلاب ريسي ال ىأ
 ىأ ( ةيضقلا ىف) هلو ٠ «ةيرسلا ىف رفني الو ١» ظفاب نايفسو وبرج ةباور هديؤيو . ديك أتلا نم ىلوأ سيسأتلاو
 نبا ىو .« دعس بضفف ه ريرج ةياور ىف (دعس لاق) ه٠ «ةيعرلا ىف » فيسو نايفس ةياور نو « ةمركحلا
 ىأ ( ثالثب نوءدآل ) هلق . حاتفتسا فرح ملا فيفختب ( هللاو امأ ) هلق ٠  عجست “إعأ , هل لاق هنأ نيتلا
 ال , لاق ثيح ةفعلاو <« رفني ال , لاق ثيح ةعاجشلا ىو ثالثلا لئاضفلا هنع ىن هنأ كلذ ىف ةكمملاو « كيلع
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 ناذإلا باک

 قلعتي سلا لول : اهلثم اياب اتق « نيدلاو لالا و سفنلاب قلعتت ةثالثلا هذهف « لدعي ال , لاق ثيح ةكمملاو « سقي

 راذتعالا نكم ام نيبلوألا نيتنثلا ىف ناك امل و « نيدلاب قلعتي نتفلا ىف عوقولاو « لام اب قلغتي رقفلا لوطو « سفنلاب

 نوكي نأ نكم « ةيرسلاب رفني ال , هلوق نأ كلذ نايب و « نيد أب ةثلاثلاو نيب وين د نيم أب امبلباق ةثلاثلا نود هنع

ىف هل عقو اك رذع هل ناك وأ « عقب نمو وزغي نم حلاصم بتريل هتماقإ ىف ةحلصملا ىأر نكل اقح
 لوقو . ةيسداقلا 

ل » هلوقو « حاصملاب مايقلاو برحلا ىف ءانغلا لهآ ليضفت مامالل ناف اقح نوكي نأ نكمي « ةيوسلاب مقي ال د
 ا

عم ادعس نأ بجملا بحيأ نمو « نيدلا ىف حدق كلذو اقلطم لدعلا هنع بلس هلال اهدشأ وه « ةيضقلا ىف لدعي
 نوك 

 طرشب هقلع ذإ هيلع ءامدلا ىف فاصنإلاو لدملا ىعار هبضغ لاح ىف هيلع اعد ىتح هبضغأو اذب هبجاو لجرلا اذه

 هوعمسي و سانلا هاريل ىأ ( ةعمسو ءاير ) هلو ٠ ىويندلا ضرغلا كلذ ىلع هل لماحلا نوكي نأو ايذاكن وكي نأ

هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ قاقرلا باتک ىف كلذ ىف دیم ىنأيسو ‹ ركذ كلذي هل نوکیف هنع كلذ اورهشيف
 .لطأو ) 

 ثالثلا تاوعدلا ىف : رينملا نبا نيزلا لاق « هلايع ثك أو د فيس ةياور ىفو « هرقف ددشو ه ريرج ةياور ىف ( هرقف

 هلاح نآل هب ولطم ضيقنلف هرقف لوط امأو <« دعس ةمارك لميف هسمأب عم نم هاريلف هرمع لوط امأ « لاحفا ةبسانم

 ىأ ( دعب ناكف ) هلق . هدلب لهآ نود اهيضرو اهيف مات هنوكلف نمذلل هضرعت امأو « ايويند !رمأ بلط هنأب رعشي

 هل ليق ذإ » ةنييع نبا ةياور ىف ( لثس اذا ) لوق . هتياور ىف ريرج هنيب ريمع نب كلملا دبع كلذ لئاقو « ةدعس وبأ

 ىتباصأ » هلوق موع نكل رقفلا ىهو ىرخألا ةوعدلا ركذي مل ليق ( نوتفم ریبک خيش ) هلق . « تنأ فيك
 ىفأ ةباود فو < ىسوم نب دسأ قيرط نم قاربطلا ةياور ىف هب حيرصتلا عقو دق : تلق . هيلع لدي « دعس ةوعد

 « ككسلا ىف ءامإلل ضرعتي هتيأر اناف : كلملا دبع لاق » هظفل و ةناوغ ىنأ نع امهالك جاجحلا نب ميهاربإ نع لمي

 عمتجأو ىعمف د فيس ةياور ىفو « ننتقاو رقتفاف » ريرجب نع قحسإ ةياور ىفو « نوتفم ريقف ريك : لاق هولأس اذاف

فو « دعس كرابملا ةوعد : لاق هيلع ركنأ اذاف « اهب ثبشت ةأرملا سحب عم اذإ ناكو « تانب رشع هدنع
 نبأ ةياور 

 كردأو » لاق ةصقلا هذه وحن دعس نب بعصم نع ةداحج نب دج ةياور فو « اهيف وهو الإ ةنتف نوكن الو , ةثيبع

 ةسلتف ىلإ شاع هنأ فيس ةياور ىفو « ركاسع نبا هسقيرط نمو . هدئاوف ىف صاغلا هاور < ابف لتقف راتخلا ةنتف

إ نيتسو سمخ ةنس نم ةفوكلا ىلع بلغ نيح راتغلا ةنتف تناك و « نيذامثو ثالث ةنس تناكو مجاجبا
 ةنس للتق نأ ىل

 ةباجاب افورعم دعس ناکو < تاوعد ثالث تناك ناو سنجلا ةدارال اهدرفأ ( دعس ةوعد ) هلو , نیتسو عبس

 إب ىنلا لاق ٠ ردب موي : لاق ؟ ةوعدلا تبصأ ىتم دعسل لبق » لاق ىعشلا قيرط نم ىتاربطلا ىور « ةوعدلا

 لب ینا نأ دعس نع مزاح بأ نب سيق قيرط نم رک ایم لاو نابح نءاو یذمرتلا یورو « دعسل بجتسا مهلا

 لا ضعب مامإلا لزع زاوج مدقت ام ىوس دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . « كاعد اذإ دعسل بجتسا ملا » لاق

 ىتاي نم لدعأ وهو ادعس رمع لزع دق : كلام لاق « ةحلصملا كلذ تدتقا اذإ ءى هيلع تبئي مل نإو هيلا كش اذإ

 طايتحالا الول : رمع لاق د فيس ةياور ىف « ةنتفلا ةدامل امسح هلزع ربع نأ ربظي ىذلاو . همايقلا موب ىلإ هدعب

 نآل ليقو ٠ ىروشلا لهأ نم هن وكل هنم هبرقل اراثيا هلزع ليقو « هتلزع امل دعس لثم ريمأ نم نتي ال نأو

قلا لزعي له اوفلتخا : يرزاملا لاقو « نينس عبرأ نم ثك أ لماعلاب رمتسي ال هنأ رع بهذم
 دحاولا ىوكشب ىضا

 لاؤسلاو « هيف ليق امع لماعلا راسفتسا هيفو ؟ هنم ىوكشلا ىلع رثكالا عستجي ىح لزعي ال وأ نينثالا وأ
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 هوحنو دهاشلا ادع نع لاؤسلا نأ هيفو . لضفلا هب نظي نم ىلع ةلأسملا ىف راصتقالاو  هلمع عضوم ىف كش نمع
 لجرلا باطخ هبفو . لاحلا ىف هتدامش لوبق فاني ال هلاح نع فشكلا لدعلا ضيرعت نأو « هرواحي نم نوكي
 ءارتفالاو « بسلا هب دصق ىذلا ءارتفالا نيب قرفلا هيفو . هؤوسب مالك هق- ىف عم نمل راذتعالاو < هتينكب ليلجلا

 اضع وأ مهنم هقح بلطي مل دعس نوكي نأ لمتعو . ىناثلا نود لوالا لئاق رزعيف « ررضلا عفد هب دصقي ىذلا
 زيخلا ىف ءاج دقو . هتيذأب درفنملاك راص هناف هريغ نود هيلع ءارتفالا ىف هعانق فشك ىذلا ىلع ءاعدلاب ئتكاو مهنع
 نم لاح ىعارو هسفنل رصتن اف « ايندلا ىف ةبوقعلا هل لي نأب هيلع ةقفشلا دارأ هلعلف « رصتن | دقف هملاظ ىلع اعد نم د
 هنأكو « ةعيرشلا ٌبحاص بح نم ةمرح كيتنا هتوكل هيلع اعد ام هنإ لاقيو . ةنايدلا روفو نم هيف ناكامل هللظ
 بلط نم وه سيلو « هنيد ىف صقنلا مواسي ام نيعملا ملاظلا ىلع ء ءاعدلا زاوج هيفو . ةعيرشلا بحاصل رصتنأ دق

 ةداهشلا بلط ةيعورشم ليبقلا اذه نمو . هتبوةعو ملاظلا ةباك-: ىلإ ىدؤي هنا ثيح نم نكلو « ةيصمملا عوقو
 ددشاو ملا ومآ ىلع نمطا اير إل مالسلا هيلع ىسوم لوق لوألا نمو « لسا ىلع رفاكلا روبظ مزاتست تناك نإو
 « لوطلا ىف ناتيواستم ةيعابّرلا نم نيبل والا نأ ىلع هب لدتساو « ءاعدلا ف عرولا كولس هيفو . ةبآلا ( مهجمولق ىلع
 اشادح ٠ نايفس نع ىديجلا ةباود ىف ( عيبرلا نب دوم نع ) هلق . هدعب ىذلا بابلا ىف كلذ ىف ثحبلا تأسر
 لسلو « تماصلا نب ةدابع تعم“ » ليعامسالا دنع دانسالاب نايفس نع رمع ىبأ نبالو « عيبرلا نب دوم تعمس ىرهزلا
 حيرصتلا اذهبو «  هربخأ تماصلا نب ةدابع نأ هرخأ عيبرلا نب دوم نأ باهش نبا نعو ناسيك نب اص ةياور نم
 دنع ةفيعض ةباور ىهو الجر ةدابعو دوم نيب لخدأ ةاورلا ضعب نوكل عاطقنالاب هلعأ نم ليلعت عفدني رابخإلاب

 ٠ هاور اذكهو ٠ هدنسم ىف اذك ءاهف د نايفس نع ىديملا داز (باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال) وق . ىنطقدادلا
 دنع ةبيش ىنأ نب ناممعو ةبيتقل و , ليعامسالا دنع رمع ىبأ نال اذكو ؛ قهيبلا هجرخأ ىديما نع نايفس نب بوقعإ
 ء امتافصو تاذلا نن ىلع لمحت ليق : ضايع لاق « ةالصلا سفن ىف ةءارقلا دارملا نأ نيعي اذهو « جرختسملا ىف معن ىلأ
 دارملا نأ ىعدا نا هلال قالطإلا ىلع تالا ىنن مدع مياست ىف عزونو « جراخ ليلدب صخيف ةيفتنم ريغ تاذلا نكل
 تايعرشلا نايبل ثعب هل وكلا هيف هيلا جاتحلا هناأل هف رع ىلع ةلوم عراشلا ظافلأ نآل , لم ريغف ىوغللا اهانغم ةالصلاب
 رامضا ىلإ جاتحي ال اذه ىلعف «تاذلا نن ىوعد ماقتسا ةيعرشلا ةالصلا قنملا ناك اذإو ¿ ةغللا تاعوضوم نايبل ال

 نآل « فقوتلا ىلإ لام ىتح هريغو ركب بأ ىضاقلا نع لقن اك لامجإلا ىلإ ىدؤي هنال « لاكلا الو ءازجإلا
 هتوبثب لاكلا نن راعشإ لجال اتباث ردق مومعلا لجآل ايفتنم ءازجإلا ردق ولف ءازجإلا لوصحت رعشي لاكلا ىن
 ةجاح الف درف رامضاب ةعفدنم ىهؤ « ةرورضلل هيلا جيتحا اإ راضالا نال اعم امه رامضإ ىلإ ليبس الو ‹« ضقانتيف
 نإ انا رظن ريغالا اذه ىفو « دملا ققد نبا هلاق رخآلا نم ىلوأب تسيل امهدحأ راضإ ىوعدو « هنم رثكأ ىلإ
 برقأ ءازجإلا یو ا امهدعب أ ىلع لملا نم ىلوأ ةقيقحلا ىلإ نيزاجلا برقأ ىلع لملاف ةقيقحلا ىلع لما رذمت انملس

 ةياود هديؤبو « ىلوأ نوكيف سكع ريغ نم لاكلا ىنن مزلتسي هالو « مهفلا ىلإ قباسلا وهو ةقيقحلا ىنن ىلإ
 ال ةالص ”ىرزمحن ال , ظفلب دانسإلا اذه نايفس نع ىراخبلا خويش دحأ ىسرنلادبل ولا نب سابعلا قي رط نم ىليعامسالا
 قيرط نم دهاش هلو « ىنطقرادلا هجرخأ تابثآلا دحأ بوبأ نب دايز كلذ ىلع هعباتو < باتكلا ةختافب ابف أره
 دخلو امه ريغو نابح نباو ةم زخ نبا هجرخأ فلا اذه اوفر ةر ره نأ نع هيأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا

 ىرابلا ف Ven ٠ — م
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 جرخأ دقو « نآرقلا مأب اهيف أرقي ال ةالص لبقت ال د اعوف م هيب أ نع لجر نع ىريشقلا ةدا وس نب هللا دبع قب رط نم

 عنتم الف , باتكلاا ةحتاف ةءارقب الإ ةالص ال , ظفلب بابلا ثيدح نايفس نع ىشرقلا ديل ولا نب دمحم نع ةع زخ نبا

 قيرط نم ملم هاور ام هريظنو ؛ باتتكلا ةحتاف ةءارقب الإ اولصت ال ىأ ىهنلا ىنعم ىنن « ةالصال » هلوق نإ لاقي نأ
 « ماعطلا ةرضح کدحأ ىلصي ال ١ ظفاب نابح نبا حيح ىف هناف « ماعطلا ةرضحب ةالص ال » اعوفرم ةشئاع نع مساقلا

 نب نيسح قيرط نم نابح ناو « مساقلا نع دها# نب بوقعي نع هريغو ليعامسا نب متاح قيرط نم ملسم هج تأ

 بوجوب لاق دقو « ظفللا اذ ةريره ىبأ ثيدح نم ادهاش اضيأ نابح نبا هل جرخأو « هب بوقعي نع هريغو ىلع

 ام ام وجو نال ةالصلا ةع ىف اطرش تسيل بوجولا عم انآ مهتدعاق ىلع !ونب نكل ةفنحلا ةالصلا ىف ةحتافلا ةءارق

 اۇرقاف ل ىلاعت لاق دق و « نآر هلا ىلع ديزي ام تيثي ال مدنع ضرفلاو « ضرف هب الإ ةالصلا متال ىذلاو . ةنسل اب تدب

 ءىزجيتو هكرتي نم مثأي ابجاو نوكيف ثيدحلاب تبث امن ] ةحتافلا نييعتو « رسيتام ةءارق ضرفلاف ( نآرقلا نم رسيت ام

 نأ ديري ةالص ىلصيف ةئين أمطلا كرتو مهنم ةحافلا ةءارق كرت دمعتي نم ىج ىضقني ال كلذ رقت اذإو « هنودب ةالصلا

 بوجو ىلع هب لدّتساو « هريغ بهذمل هتفل اخ قق ىف ةغلابم|مف مثإلا باكترا دمعتي وهو ىلاعت هللا ىلإ اب برقتي

 ةدحاو ةعكر ىف امت ءارق نال رظأ هيفو « تدرج ول ةالص ىمست ةدحاونا ةعكرلا نأ ىلع ءانب ةمكر لك ىف ةحتافلا ةءارق

 « ةدحاولا ةرملا ىلع ةدايزلا بوجو مدع لصألاو « ةالصلا كلت ىف امتءارق مسا لوصح ىضتقي الثم ةيعابرلا نم

 ثيدح ىف هب حرص اڳ ةقيقح ةدحاو ةالص اهلك الثم ربظلا نال « ضءبلا ىلع لكلا قالطإ مدع اضيأ لسصألاو

 « كلذ ريغو « دابعلا ىلع هللا نمتلك تاولص سمخ و ةدابع ثيدح اذكو « اسخ تابوتكملا ىمس ثيح ءارسإلا

 ةلالد ثيدحلا ىف نوكي نأ ثدبلا اذه ىفام ةباغو : نيدلا قت خيشلا لاق ٠ ازاي نوكي اهم ةمكر ىلع ةالصلا قالطاف

 ةعكر لك ىف اموجو ىلع قوطنم جراخ ليلد لد ناف « نم ةدحاو ةعكر لك ىف ةحتافلا ة.ارقب ةالصلا ةوح ىلع مومفم

 روهجلا ليلدو « حيحص دانساب رذاملا نبا هنع هاور ىرصبلا نسحلا ثحبلا اذه ىضتقم لاقو . ىهتنا امدقم ناك

 ىف كلذ لمفا مث ١ نابح نباو دمحأل ةياور ىو  ةءارقلاب هسمأ نأ دعب ء اهلك كتالص ىن كلذ لمفاو ه مقلب هلوق
 ىلع ةحنافلا ةءار 0 لدتساو » ةدابع ثيدح بقع هل ىراخبلا داربإ ىف رسلا وه 0

 ىضتقي ليلد ءاج نإ الإ ةءارقلا ءافتنا دنع ىنتنتف ةقيقح الس هتالص نال « رهج مآ مامإلا رسأ ءاوس مومأملا

 ةيفنحلاك |ةلطم موم أما نع ابطقسأ نم لدّتساو ؛ نيدلا قت خيشل شلا هلاق مدقيف مومعلا اذه نم مومأملا ةالص صيصخت

 هقزط بعوتسا دقو « ظافحلا دنع فيعض ثيدح هنكل «ةء ءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ فلخ ىلص نم » ثيدح

 ثيدح وهو « اوتصنأف أرق اذإو د ثيدح ةيكل املاك ةب ريج لا ىف هنع اهطقسأ نم لدتساو « هريغو ىنطقرادلا هللعو

 ادع ابف تصنيف : نيالا نيب عملا ناكمإل هيف ةلالد الو « ىرعشالا ىسوم بأ ثيدح نم سم هجرخأ حي

 مومأملا أرقيل ةيرهجلا ىف توكسلا مامإلا ىلع نيعتيف اذه ىلعو « تكس اذإ أرقيو مامإلا أرق اذإ تصني وأ « ةحئافلا

 ةيروجلا ىف ةحتافلا مومأملا ةءارقب نذإلا تين دقو « مامإلا أرق اذإ تصني ال ثيح ىهنلا باكترا ىف هعقوب الئل
 نع لوحكم ةباور نم امهريغو نابح ناو ىذمرتلاو « ةءارقلا ءزج د ىف ىراخبلا هجرخأ امف كلذو « ديق ريغب

 ؟ مكمامإ] فلخ نوءرقت مكلعل : لاق غرف اللف « رجفلا ىف ةءارقلا هيلع تلقث يقل ىلا نإ و داع نع عراد دو

 رصتخم بابلا ثيدح نأ رهاظلاو « «| م أرقي ل نا 1 ةالص ال هناف , باتتكللا هحنافب الإ اولعفت الف : لاق . معن : انلق



 YE ۷۹ اهرب ثيدحلا

 دنع سنأ ثيدح نمو ‹ فاسنلاو دواد يآ دنع ةداتق ىبأ ثيدح نم دهاش هلو . لعأ هاو هبدس اذه ناكو اذه نم

 تكسب مامالا ناک ىضم نم نكل و « نآرقلا مأ نم دال : لاق ريبج نب ديعس نع قازرلا دبع یورو ؛ نابح نبا

 هجرخأ « ادعاصف ١ بابلا ثيدح رخآ ىف ىرهزلا نع رمعم داز : (ةدئاف) . نآرقلا مأب مومأملا أرقي اه ردق ةعاس

 « ةحضافلا ىلع محلا رصق موم” عفدل درو هنأب بقعلو . ةحتافلا ىلع دئاز ردق بوجو ىلع هب لدا و ةو نالا

 ىطرقلاو نابح نبا یعداو « ادعاصف راذيد عبر ىف ديلا عطقت » هلوق ريظل وه : « ةءارقلا ءزج » ىف ىراخبلا لاق

 نبا هاور ايف مهدمب نمو ةباحصلا ضعب نع هتوبثل رظن هيفو < اماع دئاز ردق بوجو مدع ىلع عامجإلا امهريغو

 دزت مل ناو  ةريره ىنأ ثيدح باوبأ ةينامت دعب قأيسو « كلذ ىلع رقتسا سالا نأ اودارأ ميلعل و « هريغو رذنملا
 ةحتافب ال]امهفأرقي مل نيتمكر ىلصف ماق لم ی لا نأ د سابع نبا ثيدح نم ةع رخ نالو « تأ زجأ نآرقلا مأ ىلع

 ٢ اب اب نيرشعو ةعبرأ دعب هيلع مالكلا أيس و هتالص .ىسملا ةصق ىف ةريره بأ ثيدج ىراخبلا ركذ مث « باتكلا

 نأ دا فر دخ نقع مدار ا « نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث » هلوق انه هنم ةجاحلا عضومو

 ىلأ ثيدح ىف ةءارقلا قالطإ نأو « هيلع ريت ام أرقب اهتسحب ال نم نأو < انس نم ىلع متحتت امنإ ةحتافلا

 رهاظ « نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث » هلوق : ىباطخلا لاق . لعأ هاو ةدابع ثيدح ىف اک ةحافلاب ديقم ةريره

 رسيتسا اف إل ىلاعت هلوةك وهو « ةدابع ثيدح ليلدب اهنسحأ نمل باتكلا ةحناف هب دارملا نكل « ييختلا قالطإلا
 داز ام ىلع وأ « ةرسيتم اهئاف ةحتافلا ىلع لوم « رسيت ام » هلوق : ىوونلا لاقو . دارملا ةنسلا تذيغ مث ( ىدهلا نم

 نيبي ىتح هيف لامجإ ال ء رسيت ام » هلوق نأب بقعتو . ةحتافلا نع ري نم ىلع وأ « اهأرقب نأ دعب ةحتافلا نم

 صالخالا ةروسف اضيأو . هيلع هلمح حمب الف قالطإلا هيلع لدي ىذلا ريسيتلا فاني ةحتافلاب دييقتلاو « ةحتافلاب
 ىهو ةحتافلا نيعن ماست ىلع ىنبف داذ ام ىلع لملا امأو « ةحتافلا ىف ريسيتلا رصحني مف ةحافلا نم رصقأ ىهو ةرسيتم

 رسيت ام ريسفت هتالص ءىسملا ثيدح ىف درو هنأ اذه نع ىوقلا باوجلاو « ديعبف زحي نم ىلع هلح امأو . عازنلا لع

 امنو نآرقلا مأب أرقا مث ربيكف تبجوتف تق اذاو » هعفر عفار نب ةعاقر ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ اک ةحتافلاب

 ناك نإ أرقا مث » هقرط ضعب ىف هيف عقوو . ثيدحلا « كيتبكر ىلع كيتحار عضف تمكر اذإو « أرقت نأ هللا ءاش
 همم نمل لصألا وه ةحتافلا نيعت ناك ثيدحلا ظافلأ نيب عمج اذاف « للهو ركو هللا دمحاف نكي مل ناف ؛ نآرق كعم

 نأ اضيأ عما لمتحمو . ركذلا ىلإ لقتنا الإو ء رست ام أرق نآرقلا نم ءىش هعم ناكو اهملعت نع زج ناف « نآرق

 دوأد ىلأ دنع ديعس ىنأ ثيدح هديؤيو « ةحتافلا دعب ىأ  نآرقلا نم كعم رسبت ام أرقاف » هلوقب دارملا : لاقي

 ءرسبت امو باتكلا ةحتافب أرقن نأ لِي هلا لوسر ان أ » ىوق:دنسب

 رهلا ىف ةءارقلا بيسسإبي - 9

 بلا ن اك » لاق هيبأ نع دات ىأ نبا دبع نع سوما وأ نشرح - ۷۹

 ىف بقي لوألا ىف لوطي نيت روسو باتكلا ة ةحئافب ر اذلا ةالسص نم نيب وألا نيتك رز e ا

 لوأل ةكرلا ف لولب ناكو ني روسو باتكلا ةحتافب رصملا ىف أرقي ناكو « اح بألا ميسو ةيناثلا

 « ةيناثلا ىف ٌرصقب و حبصلا ةالص نم
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 [ ۷۷۹ ‹ ۷۷۸ ءالالث ۷٦۲ ىف : ةفارطأ _ ب۹ ثيدحلا ]

 انلأس » لاق رسم ىبأ نع ةر ین دح شمعألا انت دح لاق ىلأ انثدح لاق صفح نب رع شو ۰

 بارطضاب : لاق : نوف رمت منك یش ىأب : انلق . مهن : لاق ؟رضملاو رمظظلا ىف أرقي هيي بلا ناک أ بع

 چ
 اهنأو امهيف ةءارقلا تابثإ امج دارملا نوكي نأ لمتحم اهدعب ىتلاو ةمجرتلا هذه ( ربظلا ىف ةءارقلا باب ) هلق

 هب داري نأ لمتحو « باوبأ ةينامث دعب هيف ثحبلا ىت اك سابع ناک كلذ ىف فلاخ نم ىلإ ةراشإ ارس نوكت

 دقو « ىتاثلا لاتحالاب قلعتي ام ءىش جارخإل نيبابلا ىف ضرءتي مل هنوكلل رهظأ لوالاو < هنيعن وأ ءورقملا ريدقت

 زاوجلا نايبل امإ ةرياغتم لاوحأ ىف كلذ عوقوب اهنيب حجو « اهضعب قأيس ةفلتخم ثيداحأ كلذ ىف هريغو لسم جرخأ

 حضاووهو ؛ ةنيعم ةالص ىف ةنيعم ةروس ةيعورشم مدع ىلع !مفالتخاب ىفرعلا نإ لدتساو ؛ بابسألا نم كلذ ريغل وأ

 وه يحج و « نمحرلا دبع نبا وه ( نابيش انثدح ) لق . ةعملا حبص ىف ىنأ لهو ليزنتك فلتخ مل اف ال فلتخا ايف

 نع ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم قزوجلا ةباور ىف ( هيبأ نع ةداتق ىنأ نب هللا دبع نع ) ەلۋ ٠ ريثك ىبأ نا

 نكل ىح نع ىعازوالا ةباور نم ئاسنلل اذكو « هيبأ نم هللا دبعلو هللا دبع نم ىحيل رابخإلاب حيرصتلا نابيش

 . ىحب سيلدن كلذب نمأف هللا دبع ىنثدح ىمح نع دانقلا ميهاربإ ىنأ ةباور نم هدنع اذكو « امهف ثيدحتلا ظفاب

 ( نيتروسو) هلق . اهتقوب ةالصلا ةيمسن زاوج هيف (ربظلا ةالص) هل . لوألا ةينثت نيتين اتحتب ( نييلوالا ) هلق
 ةءارق نم لضفأ ةروس ةءارق نأ ىلع هب لدتساو « هدعب ىذلا بابلا ىف اع رص قأيس اک ةروس ةهكر لك ىف ىأ

 هلوق نم ذوخأم هنأك « ءورقملا نع ةروسلا ترصق ولو : ىوغبلا دازو « ىوونلا هلا ةلب وط نم اهردق

 : نيدلا قت خيشلا لاق ( ةيناثلا ف رصقيو ىلوآلا ىف لوطي ) هلو « بلاغلا وأ ماودلا ىلع لدت اهنال « لعفي ناك

 ىودو . ىهتنا للملا نم ارذح ةيناثلا ف فيفختلا بسانف رثكأ نوكي ىلوآلا ىف طاشنلا نأ كلذ ىف بيسلا ناك

 دواد ىنالو  ,ةعكرلا سانلا كردي نأ كلذب ديرب هنأ اننظف ر ثيدحلا اذه رخآ ىف ىح نع رمعم نع قازرلا دبع

 : لاق ءاطع نع جرج نبا نع قازرلا دبع یورو ٠ رمعم نع نايفس نع دلاخ نأ اوز نم هوحن ةي زخ ناو

 ىلوآلا ليوطت بابحتسا ىلع هب لدتساو « سانلا رثكي ىتح ةالص لك نم ىلوالا ةمكرلا مامالا لوطي. نأ بحال ىنإ

 دارملا نأ « نييلوالا ىف دمأ » لات ثيح ىضاملا دعس ثيدح نيبو هنيب عمجو « درفم باب ىف ىقتأيسو ةيناثلا ىلع

 حاتتفالا ءاعدب ىلوآلا تلاط امثإ : امهءاوّسا بحتسا نم لاقو . لوطلا ىف امهنيب ةبوسقلا ال نييرخآلا ىلع امبلي وطت

 ىف نيل والا ىف رهظلا ىف أرقي ناك » ملسم دنع ديعس ىبأ ثيدح هيلع لديو « ءاوس امرأ ةءارقلا ىف امأو « ذوعتلاو
 نابح نبا ىعداو « ةباحصلا نم نيثالث اوناك كلذ اورزح نيذلا نأ هجام نبال ةباور ىفو « ةنآ نيثالث ردق ةمكر لك

 | ةصفح ثيدح نم سم ىور دقو « امههف ءورقملا ءاوتسا عم امف ليترتلا ىف ةدايزلاب ةيناثلا ىلع تلاط امن لوألا نأ

 مامإلا ليوطتزاوج ىلع ةيعفاشلا ضعب هب لدتساو «  اهنم لوطأ نم لوطأ نوكت ىح ةروسلا لت ري ناك تي هنا »

 هنالو ‹ اهطابضنا مدعل وأ اهئافخل ام للعي ال ةكملا نال « هيف ةجح الو : ىطرقلا لاق ؛ لخادلا لجال عوكرلا ىف

 نم اتس يلع ةالصااب ىتأل افلح دو ناك امن ]و « ىتألا لجأل البطي مث ةمك ولا كلت ريصقت دب رب ةالصلا ىف لخدي نكي :



f ۷۹۱-۷٦۰ ثيدحلا 

 هانعم امالك < ةءارقلا ءزج » ىف ىراخبلا ركذ دقو . ىهتنا قام الا عنتماف عرفلاو لصالا قرتفاف « ىلو الا لي وطت
 انه اذه ةداتق ىلأ ثيدح ىف عقي ملو . لعأ هللاو ءىش عوكرلا ىف لخادلا راظتنا ىف فلسلا نم دحأ نع دري مل هنأ
 اک رخآ هجو نم هثيدح ىف تبث هنكل « امههف اهطاقس] ىل-ء ةيفنحلا ضعب هب كسمتف « نييرخآلا ىف ةءارقلا ركذ
 ديحرخ ا ذك انعمسيو ه ةيتآلا ةياورلا ىف ( انايحأ ةيآلا عمسيو ) هلو . .باوبأ ةرشع دعب هثبدح نم أس

 دعب ةيآلا هنم عمسنف ربظلا مب ىنلا فلخ ىلصن انك د ءاربلا ثيدح نم ىأسنلاو « نابيش ةياور نم ليعامجإلا
 لهو ىلعالا كبد مسا حبسي » لاق نكل هرحن سنأ ثيدح نم ةع زخ نبالو « تايراذلاو نامقل ةروس نم ةبالا
 كلذ لاق نمل افالخ كلذ لمف نم ىلع وهس دوج ال هنأو ةيرسلا ىف رجلا زاوج ىلع هب لدتساو « ةيشاغلا ثيدح كاتأ
 ىلع ةجح هيفو « ريدتلا ىف قارغتسالل دصق ريغب وأ زاوجلا نايبا ادع كلذ لعفي ناك انلق ءاوس مريغو ةيفنحلا نم
 : ديعلا قيقد نبا لاقو . هنم كلذ رركت ىلع لدي ءانايحأ » هلوقو . ةيرسلا ةالصلا ةحصا طرش رارسإلا نأ معز نم
 ةروسلا ةءارشب معلا ىلإ قيرطلا نال « نيقيلا ىلع فقوتلا نرد رايخالا ىف لالا رهاظب ءافتكالا زاوج ىلع ليلد هيف

 مايق عم اهضعب عابس نم ذوخأم هنأكو « ةءربجلا ىف ناك ول كلذ نيني ديفي امن ]و « اهلك عامسب الإ نوكي ال ةيرسلا ىف
 « نيتروسلا ةءارقب ابلاغ وأ امتاد ةالصلا بقع ممربذم ناك لِي لوسرلا نوكي نأ لمتحيو . اهيقاب ةءارق ىلع ةنيرقلا
 بابلا ىف اک ريمع نبا وه (ةرامع ىنثدح) هلق . ثايغ نب صفح نبا وه (رمع انئدح) هلق . لعأ هللاو ادج ديعب وهو

 « ىدزالا ةئك اس ةمجعم ءا امهيب ةدحوملاو ةلمهملا حتفب ةربخ نب هللا دبع وه ( رمعم ىنأ نع) هلق . هدعب ىذلا
 ةربذ نع » هقايس ىف لاتو ىذمرتلا هثيدح جرخأ ىناحصلا ناف كلذ ف مضعب همهوو « ةبحص هيبال نأ ىطايمدلا دافأو
 هل . هلأ دذع لعلاو ‹ ىدزالا هنأب نابح نباو ةمثيخ ىلأ ناو ىراخبلا مزج نکا : تلق . « ىدزالاب سلو

 ةءارقلا نيعن ةئيرق نم دبال نكسا « هتءارق ىلع هتيحل بارطضاب اوكح منال ليلدلاب محلا هيف ( هتيم بارطضاب )
 لحما هلللذ نال ةيروجلا ةالصلاب هورظن مهن أكو « امهنم لكب لصح ةيحللا بارطضا نال الثم ءاعدلاو ركذلا نود
 لالدتسالا ىوق ءانايحأ ةبآلا انعمسي ناك ةداتق ىبأ لوق كلذ ىلإ مضنا اذإو ؛ ءاعدلاو ركذلا ال ةءارقلا ل وه اهم

 نيلمتحلا دحأب فرعأ هلال « لوبقم ةءارقلاب ىبناحصلا مزج نكل نكم زكذلا لامتحا : مهضعب لاقو . ملعأ هللاو
 مامإلا ىلإ موم املا رصب عفر ىلعو « ىتأيس اك رصءلاو ربظلا ىف ةءارقلا هنتفاخ ىلع فنصملا هب لدتساو « ةريسفت لبقيف
 كيرحتب الإ نوكي ال كلذو « هسفن ءرملا عامسا نم هيف ديال ةءارقلاب رارسإلا نأ ىلع قيبلا هب لدتساو ؛ ىضم 5
 . هسفن عمسي الف هتيحل كلذب برطضت ال هناف ةءارقلاب هناسل كرحو هيتفش قبطأ ول ام فالخب ,«نيتفشلاو ناسللا
 یم ال رظن هيفو یہا

 رصملا ىف ةءارقلا صاب ۷

 لاق رەعم ا نع ريغ نب ةرامم نع شعألا نع نايفس امدح لاق فسوب ن لمع انشر د

 نوما متنك هىث 6 ”تاق لاق . مف : لاق ؟ رسمملاو لا ف أرقي ا ولا ناك أ : ترآلا نب بابت ”تإقد

 « هتيم بارطضاب : لاق ؟ هت ءارقإ
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 اأ ا ا و ةرؤم ةر تالا اغ رشلار و ظلا ب نيتمك لا ىف أرقي اش ئنلا ناک »

 دقو « ار متن ةداتق ىبأ ثيدح اذكو « هلبق روكذملا بابخ ثيدح هيف دروأ ( رصعلا ىف ةءارقلا باب ) ِهْلَق

 .ىوملا ةياور ىف ( انلق ) هلق . ةراشإ وأ احبرصن ةمجرتاا نم ذخؤي ام ىلعو هلبق ىذلا بابلا ىف امملع مالكلا مدقت

 ىناوتسدلا وه ( ماشه ) هلق . ةيناقوفلا ةانثملا ديدشاو ءارلا حتفب ( ترآلا نبا ) هلق . « بابخل تلق » ىلمتسملاو

 برغملا ىف ةءارقلا ساپ - ۹۸

 00 دلال . 0 00 س
 هبتع نب هللا دبع نب يا ديبع نع باهش نا نع كلام ان ربحا لاق فسو "نب هللا دبع اسو - - ۳١

 لاق هس

 هللاو ٠ ىب اي: تلاقف ( رع تالّيرلاو ) أرقي وهو ثم لضفلا أ نإ » لاق امهنع هلا يضر سابع نبا نع

 « برغملا ىف اهم أرقي لكي هللا لوسر نم مج ام ريآل اهنإ رولا هذه كتءارقب یسک ذ دق
 [ ٤٤۲۹ : ىف هفرط ۷۹۴ ثيدحلا ]

 كل ن ناور نع ريب زا نب ةورع نع كيل ىلأ نبا نع حي رج نا نع ميماع وأ اشو - 74

 « نيل وطلا ىل ولعب أرقي لم تلا تسمم دقو « ٍراصقب برغل ىف أرق كل ام : تباث نب یز یل لاق » لاق

 ىف ةءارقلا باب د ىف مدقت ام فالخ ؛ ةيربج اهنوكلل اهتابثإ ال اهريدقت دارملا ( برغملا ىف ةءارقلا باب ) هلق
 ىف ىذمرتلا حرص كلذب و « اهنع ىوارلا سابع نبا ةدلاو ىه ( لضفلا مأ نأ ) هلق . اهتابث] دارملا نأ نم « رهظلا

 ةأرما لوأ اهنإ لاقيو « ةيلالحلا ثراحلا تنب ةبابل اهمسا نأ ةمدقملا ىف مدقت دقو « لضفلا مأ همأ نع » لاقف هتياور

 رمعو ىتتيأر دقا  هئيدح نم بقانملا ىف ىتأيس اس1 ديز نب ديعس جوز رع تخأ حيحصلاو « ةحيدخ دعب تلسأ

 ىضتقي قاسلا نال تافتلا هيف و « سابع نا تعمس ىأ ( تع ) هلو. ةمطاؤ اهمساو « مالسالا ىلع هتخأو قئوم

 تاواص رخآ امنأ باهش نبا نع هتیاور ىف ليقع حرصو « هتيسن اًميش ىأ ( ىنتركذ دقل ) هلق . ىنتعم لوقي نأ

 امم باب » ىف مدقت دقو « ةافولا باب ١ ىف فنصملا هدروأ « هللا هضبق ىتح اهدءب انا ىلص ام مث » هظفلو يب ىنلا

 ان رشأو « روظلا تناك هت وم ضرم ىف هب اعصاب لب ىنلا اهالص ىلا ةالصلا نأ ةشئاع ثيدح نم « هب متؤيل مامالا لعج

 لضفلا مأ اهتكح ىتلاو ٠ دجسملا ف تناكةشئاع اهتكسح ىتلا ةالصلا نأب اذه لضفلا مأ ثيدح نيب و هنيب عملا ىلإ
 انيلا جرخ » ظفلب ثيدحلا اذه ىف بامش نبا نع قم] نبا ةباور هيلع ركعي نكل « ىاسنلا هاور اک هتیب ىف تناك

 جرخ » اهلوق لمح نكمي و « ىذمرتلا هجرخأ ثيدحلا « برغملا لصف هضرسس ىف هسأر بصاع وهو لَ هللا لوسر

 ف وه ( ام أرقي ) هلق ٠ تاياورلا مثتلتف مه ىلصف تيبلا ىف نم ىلإ هيف ادقار ناك ىذلا هناكم نم ىأ ءانبلا

 ینثادح » جرج نيا نع قازراا دبع ةياور ىف ( ةحيلم بأ نبا نع ) لوق . هتءارق لاح ىف هتعمس ىأ لاخلا عضوم

 جاجح قيرط نم ليعامجالا ةءباود ىف ) ةورع نع ) هلو . ءريغو دواد وبأ هجرخأ هقب رط نهو <« ةكيلم ىنأ نبا

 كلام تب اث نب ديز ىل لاق) هلق . « هربخأ ناورم نأ ةورع ىتريخأ ةكيلم ىلأ نبا تعم ه جرج نبا نع دمت نبا

 نع ضوع وهو نيوئالاب رثك الل اذك (راصةب) هلق . ةيواعم لبق نم ةنيدملا ىلع اريمأ ذئنيج ناوم ناك ( أرقت
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 قيرط نم قبلو ‹ ىجكلا ملسم ىبأ نع ىناربطلل اذكو « لصفملا راصقب » ىنممشكللا ةيادر ىفو « هيلا فاضملا
 نكل « امهريغو اسلا دواد بأ دنع تاياورلا عج ىف اذكو « هيف ىراخبلا خيش مصأع ىبأ نع امهالك یناغصلا
 ناورمل لاق هنأ تباث نب ديز نع ةورع نع دوسالا ىبأ ةياور نم ىاسنلا دنعو « روسلا راصقي ١ ىناسنلا ةياور ىف
 هجولا اذه نم ىواحطلا حرصو «« رثوكلا كانيطعأ انإو دحأ هللا وه لقب برغملا ىف أر قتأ « كلملا دبع ابأ »
 لدتسا ( تعم دقو ) هلق . هربخاف اديز قل مث ديز نع ناوم نم هعمس ةورع نأكف « دزو ةورع نيب رابخالاب
 كلذكتناكهتداع نأب رعشي لعفي ناك لاقل كلذك نكي ملول هنال : لاق « اردان مب هنم عقو كلذ نأ ىلعرينملا نبا هب
 ‹ , أرقي لب هللا لوسر ناک دقل د ظفلب هيف ىراخبلا خيش مصاع ىلا قبرص نم قهيبلا ةياور ىف امع لفغو . یہتا
 نيتليوطلانيتروسلالوطأب ىأ (نيبل وطلا ىلوطب) هلق . ىليعامسالا دنع جرج نبا نع دمج نب جاجح ةياور ىف هلثمو
 « لوطب » ةعركةياور ىف عقوو . رثكألا ةيارر هذهو « ىلوط ةيذثت نيتي اتحتب نييلوطلاو « لوطأ ثينأت ىلوطو
 نييل وطلا لوط رادقمب أرقي ناك ىأ فصولا دارأو ردصملا قلطأ هنأب ىلامركلا هبجوو « واولا ن وكسو ءاطلا ضب
 نع هطيض هنأ ىباطخلا ىكحو . هحضونس ا دارملا وه سيلو « نيتروسلا ردقب أرق نوكي نأ هنم مزاي نال رظن هيفو
 ةياور ىف عقوو . ىبتنا انه هل ىنعم الو لبحلا لوطلا نآل « ءىثب سيلو : لاق « واولا حتفو ءاطلا رسكب مهضعب
 دوسألا ىبأ ةياور ىف عقوو . ىراخبلا ةياور ىف امهريسفت عقب ملو ؛ ريكذتلاب « نييلوطلا لوطأب » ىليعامسالا
 نيبو « فارعالا : لاق ؟ نييلوطلا ىلوط امو تاق لاق , دواد ىبأ ةياور فو « صملأ نييلوطلا لوطأب : ةدوكذملا
 ةباور فو . ةورع ةينكىهو « هللا دبع ابأ اي تلق لاق ه دلو ورع لوف نم لا نأ هل ةا وو ن قاننلا
 لاق , دواد وأ داز « نييلوطلا ىلوط امو ةكيلم ىبأ نبا لاق » ىليعامسالا ةاور ىفو « ةورعل تلقف لاق » قبلا
 نب نسحلا نع هاور اذك  فارءالاو ةدئاملا هسفن ىبق نم ىل لاقف ةكيلم ىبأ نبا انآ تل أ سو  جيرج نبا ىنعي -
 ةدئاملا لدي ,ماعنالا» لاق نكل هلثم قازرلا دبع نع رشب نب نمحرلا دبع قيرط نم قزوجللو . قازرلا دبع نع ىلع
 سن وب ماعنالا لدي مصاع ىبأ نع ىجكلا لسم ىبأ دنعو « نيتروكذملا ىناغصلاو دم نب جاجح ةباود ىف اذكو
 ةثالث ىرخالا ريسفت ىفو فارءالاب ىلوطلا ريسفت ىلع قافنالا لصخ ‹ جرختسملا ىف مي وأو ىنارطلا هجرخأ
 مل الف  لاوطلا ىلوط لاقل اهدارأ ولف لاوطلا عبسلا لوطأ ةرقبلا : لاطب نبا لاق « ماعن الا اهنم ظوفحلا لا وفأ
 سيلو « فارعألا نم لوطأ ءاسنلا نأب بقعتو . ةرقبلا دعب روسلا لوط امال فارعألا دارأ هنأ ىلع لد اهدري
 دعب عب-!!نم اهريغو ءاسنلا تايآ ددع نم رثك أ فارعالا تايآ ددعو تايآلا ددع ربتعا هنال ىضرع بيقعتلا اذه
 ةيمست : رينملا نبا لاقو . ةملك ىتئاع فارعألا تايلك ىلع ديزت ءاسنلا تاماك نال تاملكلا ددع ربتعابقعتملاو ةرقبلا
 نيثيدحلا نذهب لدتساو . لعأ هللاو امهريغ نم لوطأ امهنأ ال امف فرعل وه امن نييل وطلاب ماعنألاو فارعالا
 هدعب ىذلا بابلا ىف كلذ ىف ثحبلا ىتأسسو ؛ لصفملا راصق ريغب امف ةءارقلا بابحتسا ىلعو ؛ برغملا تقو دادتمأ ىلع

 برغملا ىف ربجلا ساپ - ۹
 ` نع رم ن رج نب دمع نع باش نا نع ”كلاع اا لاق ف هلا 7 او - ۰

 « روطلاب برفلا ىف أرق ولور هلا لوسر تمم » لاق هيبأ
 [ 4۸٤ , #47 ‹ ۳۰۰۰ : ىف هقارطأ بالام ثيدحلا ]



 4 ٠
 ناذآلا باتك ۰

 ؛هيف فالخ ال امهيف رجلا نأب اهدغب ىتاو ةمجرتلا هذه ىلع رينملا نب نزلا ضرتعا (برغملا ىف نجلا باب ) هلق

 نع ) هلق . تايفالخلا ىلهاروصقم وه سيلى« ىه ثيح نم ماك الا نايبل عوضوم باتكلا نال بيجي وهو

 برغملا ىف أرق ) هلو « ديبج نب هدم ىنثدخ.» ىرهزلا نمت نايفس قيرط نم برخ نبا ةباور ىف ( ريبج نب دم
 نب دم قيرط نم داهجلا ف فنصملا داز « لسم دنعو أطوملا ف وه اذكو « أرقي » رك اسع نبا ةياور ىف ( روطلاب

 ءردب لهآ ءادف ىف  ىرهزلا نع ورمع نب دمع قيرط نم نابح نبالو «ردب ىراسأ ىف ءاج ناكو , ىرهزلا نع ورع

 لاق هرخآ ىف اضيأ رمعم قيرط نم یزاغملا ف فصبللو « كرثم ذئموب وهو د رمعم قيرط نم ليعامسالا دازو

 هت ءارقنم ق ذخافو دازو هوحن ىرهزلا نع ديز نب ةماسأ ةياور نم ىناربطللو « ىلق ىف نامإلا رقو ام لوأ كلذو »

 ةحص ىلع هب لد:ساو « نآرقلا تعم نيح ىلق عدص امأكفد ىرهزؤلا نع میشه نع روصذم نب ديعسأ و « بركلا

 هيف ىرخأ دئاوز ىلإ ةداشإلا ىتآتسو . ةلادعلا لاح ىف هادأ اذإ قسفلا اذكو « رفكلا لاح ىف ىوارلا هلمحت ام ءادأ

 هلوقك نم ىنم ءابلا نوكت نأ لمتحي : ىزوجلا نبأ لاقو « روطلا ةروسب ىأ ( روطلاب ) هلق . ةاورلا ضعبل

 برغملا فأر قي نأ هركدنأ كلام نع ركذ : ىذمرتلا لاق . ابرق هيف ام ركذنسو € هللا دابع اب برشي انیع إل ىلاعت

 ةنسلا حرش ىف ىوغبلا هلقن اذكو . هبحتس لب كلذ هركأ ال : ىىفاشلا لاقو . تالسرملاو روطلا وحن لاوطلا روسلاب

 لب ةنيدملاب لمعلا دمتعاف كلام امأو . بابحتسا الو كلذ ىف ةيهارك ال هنأ ةيعفاشلا دنع فورعملاو « ىففاشلا نع

 نأ اندنع قحلاو « برغملا ىف اهريصقت و حبصلا ىف ةءارقلا لي وطآ ىلع لمعلا رمتسا : ديعلا قيقد نبا لاق . اهريغبو

 : تلق . هيف ةهارك الف هيلع هتبظاوم تبثت مل امو بحتسم وهف هيلع هتبظاوم تقبث و كلذ ىف مب ىنلا نع حص ام

 نم روطلاو ؛ لاوطلا عبسلا نم فارءالا نآل , ريداقملا ةفلتخم ةثالث انه ةءارقلا ىف ىراخبلا اهركذ ىتلا ثيداحالا

 اورفك نيذلاب برغملا ىف مج أرق هنأ رمع نا ثيدح نم نابح نبا فو . هطاسوأ نم تالسرملاو « لصفملا لاوط

 نبا ىف اثيدح الإ لصفملا راصق نم ءیشب اهيف ةءارقلا ىلع صيصنتلا هيف اعوفرم اثيدح رأ مو « هللا ليبس نع اودضو

 رمع نبأ ثيدح اماف . ةرعس نب راج نع نابح نبال هلثمو ‹ صالخالاو نورفاكلا ىلع هيف صن رمع نبا نع هجام

 هيفف ةرمس نب رباج ثيدح امأو . هتاور ضعب هيف أطخأ : ىنطقرادلا لاق « لولعم هنأ الإ ةحصلا هدانسا رهاظف

 ثيدح مهريغو انب امعأ ضعب دمتعاو برغملا دعب نيتعكراا ىف امج أرق هنأ ظوفحماو « كورتم وهو كامس نب ديعس

 ناكف : ناجاس لاق ؛ نالف نم قلي هللا لوسرب ةالص هبشأ ادحأ تيأر ام لاق هنأ ةريره ىبأ نع راسي نب ناملس

 اذهو . هريغو ةعزخ نبا هحمصو ىناسنلا هجرخأ ثيدحلا « لصف( ا راصقب برغملا فو لصفملا لاوطب حبصلا ىف أرقي

 . اباب رشع ةثالث دعب , نيمأتلاب مامإلا روج باب , ىف هلثم ىتأي رظن هب لالدتسالا ىف نکل « كلذ ىلع ةبظاوملاب رعشي

 قيرطو «اهف ةءارقلا فيفخت ىلع لدي برغملا ةالص دعب نولضتتي اوناك مهنأ تيقاوملا ىف مدقت ىذلا عفار ثيدح معن

 ىلع ةقشملا مدعب هملعل امإو زاوجلا نايبل :أمإ برغملا ىف ةءارقلا ليطي انايحأ ناك لب هنأ ثيداحالا هذه نيب عملا

 , راعشإ هيفف تب اث نب ديز ثيدح امأو « هنم رركت كلذ نأ ىلع لياد معطم نب ريبج ثيدح ىف سيل و « نيمومأملا

 ىلع بظاو تلي ىنلا ا معي ناوم ناك ولو ؛ لصفلا راصةب ةءارقلا ىلع ةبظاوملا ناوم ىلع ركن أ هن وكل كلذ

 كلذ دهامتي نأ هنم دارأ امتإو « لاوطلاب ةءارقلا ىلع ةبظاوملا ربظي اهبف هنم ديذ درب مل نكل « ديز ىلع هب جتحال كلذ

 ىف ناك هت وكل تالسرملا نم لوطأب ةحصلا ىف أرقي ناكل هنأب راعشإ لضفلا مأ ثيدح قو . لپ ىنلا نم هآد اک



 "114 بدو ثيدلا
 3 ديز ثيدح بقع ىور هنآآل ليوطتلا خسن ءاعدأ دواد يآ لع درب وهو « فيفختلا ةلظم وهو هضم ةدش لاح |

 هجو نيبي لو « ديز ثيدح خسن ىلع لدي اذهو : لاق  راصقلاب برغملا ىف أرقي ناك هنأ ةورع قيرط نم تباث
 فيكو « لح لا اذه دعب قي الو , هان ىلع علطا هنأ ىلع هلم هفالخم لمع ربخلا ىوار ةورع ىأر امل هنأكو « ةلالدلا
 اذه : هحيمص ىف ةم رخ نب! لاق . تالسرملاب أرق مهب اهالص ةالص رخآ نإ : لوقت لضفلا مأو خسنلا ىوعد حصن
 هل بحتسا امامإ ناك اذإ هنأ ال ] « بحأ ام اهلك تاولصلا فو برغملا ىف أرقي نأ لصملل زئاجل « حابملا فالتنخالا نم
 زقتسا ابف ةءارفلا ليوطت نم هريغو ملسم ىف درو ام : ىطرقلا لوق نم ىلوأ اذهو . هإ مدقت اي ةءارقلا ىف فذخي نأ
 « ةءارقلا ليوطت ىلع ةثالثلا ثيداحالا نم ءىش ىف ةلالد ال هنأ ىواحطلا ىعداو « كورتم وبف هسكع وأ ريصقتلا هيلع
 ثيدح ىف ىرهزلا نع مشه قيرط نم هاور امي كلذل لدتسا مث . ةروسلا ضعب أرق هنأ دارملا نوكي نأ لامتحال
 ةيآلا هذه ىه ةرولا هذه نم هعمس ىذلا نأ ريخاف لاق ( عقاول كبر باذع نا إل لوقي هتعمسف : ظفلب ريبج
 ءاج لب « ةفعضم اهصوصخم ىرهزلا نع مشه ةياور نوك عم « ةصاخ ه هلوق ىضنقي ام قايسلا ىف سيل و . ه | ةصاخ

 الف ءروطلاب برغملا ىف أرقي هتعمس » ريسفتتلا ف ىراخبلا دنعف « املك ةروسلا أرق هنأ ىلع لد ام ىرخأ تاياود ىف

 هوحتو « ريطب ىلق داك ( نورطينملا إل هلوق ىلإ تايآلا (نوقلاخلا م مأ ىش ريغ نم اوقلخ مأ ) ةيآلا هذه غلب
 نبال هلثمو « روطسم باتكو روطلاو أرقي هتعم د نيتمدقتملا ورمع نب دمحو ةماسأ ةياور قو « خبصأ نب مساقل

 ىف ىتأي روكذملا لاتحالا نأ ىواحطلا ىعدا مث . دجسملا نم تجرخ ىتح هتءارق تعمتساف ىرخأ ىف دازو « دعس
 :راصق نم ةروس ردق نوكي اهنم ءیشب أرق ناك ول هنال رظن هيفو «ءالاتحا ىناطخلا هادبأ اذكو « تباث نب ديز ثيدح
 فختل كنإ , ناورمل لاق هنأ هنع هيبأ نع ةورع نب ماشه ديز ثيدح ىور دقو . ىنعم ديز راكنإل ناك امل لصغملا

 هجرخأ ءاعيج نيتعكرلا ف فارعالا ةروسب اهيف أرقي تلي هللا لوسر ناكدقل هتلاوف برغملا نم نيتمكرلا ىف ةءارقلا

 ماشه نع : ةاورلا رثك أ لاقو « تباث نب ديز هنأ ةورع نع ظوفحلاو هيب احح ىف ماشه ىلع فلتخاو . ةعزخ نبا

 يباطحلا هب لدتساو  ةصقلا نود نتا ىلع ارصتقم ىئاسنلا هجرخأ ةشئاع نع ليقو « بوبأ ىبأ وأ تباث نب ديز نع
 ةليعم ةءارقب هدح مل ادحاو انقو اهل نإ لاق نم نال رظن هيفو « قفشلا بورغ ىلإ برغملا تقو دادتما ىلع هريغو
 بحملا لكشتساو . قفشلا باغ ولواهيف ةءارقلا دم نأ هلو ء سمشلا بورغ لوأ نع اهزيخأت زوحم ال : اولاق لب

 خي الو « قفشلا باغ ولو قابلا ميديو تقولا لوأ ىف ةمكر عقوي هنأ ىلع هلبق ىباطخلا هلمحو ؛ اذه قالطإ ىربطلا

 ' . كلذ ىلع مب ىنلا نع تبث ام لمحيالف تأزجأ ولو « عونع تقولا نع ةالصلا ضعإ جارخ] دمعت نآل « هيف ام
 وأ لاتقلا وأ ةيئاجلا_ وأ تافاصلا لوأ نم وه له نآرقلا رخآ هاهتنم نأ ىلع قافتالا عم لصفملاب دارملا ف فلتخاو :

 ىف رصتقا برغتسم اهرثكأ لاوقآنآرقلارخآ ىلإ ىحضلاوأ حبس وأ كرابت وأ فصلا وأ ق وأ تارجحلا وأ حتفلا ٠

 ا دمتم

 ٠ ىلا فيصلا ىنأ نبا.نماثلاو عباسلاو لوآلا کحو < عبارلاو لوألا ىوس لئاوآلا نم ةعبرأ لع بذہملا حرش

 ,یدروام لاو یاطخلا یکحو . هخرش ین قوزرملا عساتلا ىحو « هيبنتلا حرش » ىف ىرامزدلا نماثلاو عبارلا ىحو
 امأو ٠ نآرقلا عيمج لصفملا نأ اذاش الوق ىربطلا بحل لقنو . ىوونلا هركذ <7 تارجحلا حجارلاو « رشاعلا

 بيزمت يف ةفيذح نب سوأ ثيد_ح كلذ ىلع لديو ٠٠۹ ص حراشلا كاذب مرج اک ق هلوأ نأ حجارلاو « رظ هيف انه )١(
 لأ فاو ٠ نورخآو دواد وبأو دحأ هجرخأ نآرفلل ةباحصلا

  9 Y err e ۴يرابلا عف :



٠ eناذألا باتك- ٠. 

 . لضفملا رخآ برغم ا ف أرق : هيلا رمع باتكىسوم وبأ ىنأرقأ : لاق فوأ نن ةرارز قيرط نم ىواحطلا هجرخأ ام .

 كلذ لبق هلوأ نأ ىلع لدف ؛هرخآل لب لصفملل ًاريسفت سيلف نآرقلا رخآ ىلا نكي ملإل نم لصفملا رخآو

 هاشملا ىف رجلا صاب - ٠

 ةر نأ مم ةتيياص» لاق عفا ر ىلأ نع ركب نع هيبأ نع ریتم انّمدح لاق نامثلا وبأ اشو 7ك

 انه دا لازأ الف يم يساقلا ىبأ فلخ تدجس : لاق .هل ”تلقف جس 4 تشن هامسلا اذإ ) أرقف الا

 « ٌةاقلأ ىتح

 [ ۱۰۷٤ < ٠١۷۸ ‹ ۷۸ : ىف هفارطأ _ ۷۹٦ ثيدحلا ] 1

 « رفس ىف ناك ای ىبنلا نا » ءارلا تمم لاق ئدع نع ةبعش انت دح لاق ديلولا وبأ شر - ۷

 « نوتيزلاو نيتلاب نيتك لا ىدحإ ىف ءاشملا ىف أرقف
 1 ] Yo e » ۷٠۹ : ىف هفارطأ ۷۹۷ ثيدخا ]

 ىف ىذلاو « حبصلا مث برغملا ىف عنص ام سكع ةءارقلا ةمجرت ىلع رهجلا ةمجرت مدق ( ءاشعلا ىف ربجلا باب ) لوق

 عفار وبأو « ىئزملا هللا دبع نبا وه ركب و « ىميتلا نابلس نبا وه (رمتعم انثدح) هلق . خاسنلا نم هلعلو ىلوأ برغملا

 نم نايلسو مهطاسوأ نم ركبو نيعباتلا رابك نم وهو « نويرصب دانسإلا لاجر نم هلبق نمو وهو « غئاصلا وه

 : « هذه ام تلقف ۾ امدعب ىلا ةياورلا ىفو : اهبكح نع هتلأس ىنعي ةدجسلا نأش ىف ىأ ( هل تلقف ) هلق . مراغص

 ةينالا ةياورلا فو < ةرودلا ىنعي اهيف ىأ فرظلل ءابلا وأ . ةدجسلاب ىأ « اجب ه رذ ىلأ ريغ داز ( تدجب ) هلق

 هذ فنصملا لالدتسا متي هبو « ةالصلا ىف ىأ ( مقلي مساقلا بأ فلخ ) هلق . « اف تدجب » ىنممشكلا ريغل

 ضن الف امج را وأ ةالصلا لخاد نوكي نأ نم معأ دولا ى دودج نآل كلذ ىف عزونو < اهدعب ىتبلاو ةمجرتلا

 « اجوفرم سيل هنآل ؛هنعرومشملا ىف ىنعي ةضي رفلا ىف ةدجسلا هرك ثيح كلام ىلع هيف ةجحال : رينملا نبا لاقو « ليلدلا

 نبا هجرخأ « اهب دجسف مساقلا بأ فلخ تيلص ه ظفلب دانسالا اذ.م رمتعم نع ثعشالا ىنأ ةياور نع لفغو

 دجسف مساقلا ىلأ عم تيلص , ظفلب ىميتلا نابلس نع نوراه نب دز قيرط نم قزوجلا هجرخأ كلذكو « ةيرخ

 هللا ءاش نإ ةوالتلا دوج باوبأ ىف هدئاوف ةةب ىلع مالكلا ىتأيسو « توملا نع ةبانك ( هاقلأ ىح ) هلق . « امف

 ىلصف » ىليعاسالا داز ( رفس ف ) هلق . باب دعب ةيئالا ةياورلا ىف اك تباث نبا وه( ىدع نع )ەل . ىلاعت

 ةروسإ ىأ ( نيتلاب ) لوق . « ىلوالا ةمكرلا ىف » ىئاسنلا ةياور ىف ( نيتمكرلا ىدحإ ىف ) علو . «نيتمكر ءاشعلا .
 رفسلاو ارفاسم ناك هنوكلا لصفملا راصقب ءاشعلا ىف أرق اماو « ةءاكحلا ىلع  نيتلاو , ةينآلا ةباورلا فو « نيتلا .

 لصفملا طاس وأب اق أرق كلذلف رضحلا ىلع لوم ةرره ىنأ ثيدحو « فيفختلا هيف بلطي

 قدجلاب واشملا ىف ةءارولا بيسي - ۹
 و
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 تيلص : لاق فار ىنأ نب ركب نع ئميتلا ی ل لاق برر نب ديزي ان دح لاق د دسم اشم - مم
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 كيدحلا ۷۹۸ ۷۷۲

 ممماقلا ىبأ ناخ اهب ثدجس : لاق ؟ هذه ام : تلقف « جس ( تقشنا ههسلا اذإ ) أرقق «ةمتملا ةريره لأ مم ضب 1 8 50 8 5[ 2م 0

 « ءاقلأ ىتح اهم دس 'لازأ الف « وایم
 ناهلس وه ىميتلاو 2 هلبق ىذلاك هدانسإ ىف لوقلاو ‹ لبق هيف ام مدقت ( ةدجسلاب ٠ ءاشعلا ىف ةءارقلا باب ) هلق

 رمعتملا دلاو ناخرط نا

 هاشملا ىف ةءارقلا صاب - ۲

 لاق هنع هنا يضر ءاربلا مس تباث نب ئدع انك دح لاق ر انث"دح لاق ىح ن يلا
 © ًةءارق وأ هنم اًتوص نيا انما ع او هداك ل وا ) أرقي اشم ینلا تمم
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 ىلاعت هللا ءاش نإ دمحوتلا باتك رخاوأ ىف
4 5 2 

 نييرغألا ىف فذحو « نيل وألا ىف وطب ساپ - ۱۰۳

 لاق ١ لاق مم نب راج تعم : لاق نوع SCE اا فك

 ولآ الو « ني رخألا ىف فذحأو ني را ىف أ 5 لاق . ةالصلا ىتح ءیش لکی ةلوكش دفا : عسل رع

 « كب ىنظ وأ « كب ةرظلا لاذ « تقدص : لاق . مش هللا لوسر ةالص نو هب ”تيدتقا ام
 وسم هيلع مالكلا مدقت دقو « دعس ثيدح هيف ركذ « ءاشعلا ةالص نم ىأ ( نييلوالا ىف لوطي باب ) ِهْلق

 امإو  ىثعلا وأ ءاشعلا ىالص ه هلوق ىف نيتباورلا ىدحإ ىلإ ةراشالا امإ انه ههجوو « « ةءارقلا بوجو باب » ىف

 ةيعابر نهنم لك نوكل رصعلاو رهظلاب ءاشعلا قاحلال
 روطلاب لكم ئبنلا أرق : لس أ تلاقو . رجفلا ىف ةءارقلا صاب - ٠۴

 هزر ىلأ لع ىبأو انأ ”تلخد » لاق مالس نہ نايس ان دح لاق بش انت دح لاق مدا (شرو - ١
 "چريو رعلاو « سش ورت نيج ملا لب وق أهلا ناك لاقف تا واصلا ٍتقو نع ةانلأسف « ئل ألا

 الو « ليلا ثلث ىلإ ءاش لا ريخأت ىلا الو برغلا ىف لاق ا تاسو بح ناوة ةنيدملا 'ومقأ ىلإ لجراا

 وأ نیتدکزا ىف أرقي اكو ٠ هيل فريف چرا فرعی حبلا لاو ءاهدسب ثيدحلا الو البق موللا بح 1

 « ةثاملا ىلإ نيتسلا نيب ام اهادحإ

 عم هلأ ءاطع ىنريخأ لاق جرج نبا انريخأ لاق مارا ر ”ليعامسإ ان دح لاق د دسم (شزو -- ۲
 انيقخأ اتع ىخأ امو « انما هلكت 5+ هللا وسر انما اف ٠ أرقي ةالص لكى » لوقب هنع الا

 ت

 6 و ا رجأ نآرقلا م الذ دز ل ناو ناو . يدع



1٠ ۰ Ye ۲ 
 ناكألا باعك

 هيلع مالكلا ىنأب (روطلاب مب ىنلا أرق ةلبس مآ تلاقو) هلو . حبصلا ةالص ىنمي (رجفلا ف ةءارقلا باب) هل
 مدقتدقو ‹ تاب وتكملا دارملاو  تاولصلا ه رذ ىنأ ريغ ةءاور ىف ( ةالصلا تقو.نع ) هلو . هدعب ىذلا بابلا ف

 ىلإ نيتسلا نيب ام امهادحا وأ نيتمكرلا ىف أرقي ناكو ) انه هلوقو « تيقاوملا ف روكذملا ةزرب ىبأ ثيدح ىلع مالكلا
 . ىاريطلا ةياور نع مدقت دقو , هنم هيف كشلاو لالا ىبأ نغ ةيغش اهب درفت ةدايزلا هذهو  تابآلا نم ىأ ( ةا

 هت ءارق ىف سابع نبأ ثيدح ىلع قبطنم وبف نيتمكرلا لك ىف كلذ نركب نأ ريدقت ىلعف « اهوحتو ةقاحلاب اهريدقت
 ىف ةرمس نب رباج ثيدح ىلع قبطنم ومف ةعكر لك ىف نوک نأ ريدقت ىلعو « ىتأ لهو ةدجسلا ليزنت ةعجا حبص ىف
 دصق فنصملا نأكو . ةمقاولاب ماحلا دنع ىرخأ ىفو « تافاصلاب هل ةباور ىفو « لسم هجرخأ قب حبضلا ىف هتءارق

 مدع ىلع لادلا ةريره ىنأ ثيدحب ثلث مث « رضحلاو رفسلا ىلاح نايب بابلا اذه ىف ةزرب ىبأو ةللس مآ ئيدح داراب

 نبا نع هثيدح ىف نيعم نب ىح ملكت دقو « ةيلع نباب فورعملا وه ( مهاربإ نب ليعامسإ) هلو . نيعم ردق طارتشا

 دسحأ دنع ردنغو ةناوع ىنأ دنع جاجملا ىبأ نب ىح و ركب نب دمو قازرلا دبع هيلع هعبات نكل ةصاخ حرج

 مهنمو ريخألا مالكلاركذ نم مهنم ٠ جرج نبا نع مهتتس ةعيزخ نبا دنع بهو نباو ىئاسنلا دنع ثراحلا نب دلاغو

 نب ةيقرو « دمحأو لسم دنع ديهشلا نب بهبحو « دواد ىبأو ملسم دنع معلا بيبح برج نبا عباتو . هركذي مل نم

 جرختسملا ىف ميعن.ىلأ دنع ملعملا نيسحو < دواد ىنأ دنع نوميم نب ةرامعو دعس نب سدقو < قاسنلا دنع ةاقصم

 « لوبجلل ءانبلا ىلع هلوأ مضب ( أرقي ةالص لكى ) هلو . هرصتخا نم مهنمو هلوط نم منم « ءاطع نع مهتتس

 الإ هتياور انركذ نم دنع وه اذكو ‹« فوقوم وه اذک هلوأ ىف هحوتفم نونب «أرقت » ليصآلا ةياور ىف عقوو

 هركن دقو  هنع ةماسأ ىبأ ةياور نم لم هدروأ اذكه « ةبارقب الإ ةالصال  ظفلب اعوف م هاورف ديهشلا نب بيبح

 یجب نع دمحأ ءاور اذكو < خرج نبا باحصأ هاور اك هفقو ةماسأ ىنأ نع ظوفحم ا نإ : لاتو سم ىلع ىنطقرادلا

 جاجحلا ىبأ نب يحب قيرط نم ةناوع وبأ هجرخأو « افوقوم روكذملا بيبح نع امهالك دادحلا ةديبع ىنأو ناطقلا

 نأ هقايس رهاظو « باتتكلا ةحتافب الإ ةالصال : لوقي هتعمسو , هرخآ ىف داز نكل ةعابللا ةبا ورك حرج نبا نع

 نأي رعشي « انع قيخأ امو انممسأ ام و هلوق معن . ةعاجلا ةياور فالخب « اءوفرس نوكبف لي ىنلل « هتعمس » ريض

 باور هتنيي و « باطخلا ظفلب ( دزت مل ناو ) هلق . عفرلا كح عيمجلل نوكبف علي ىنلا نع قلتم هركذ ام عيمج
 ددسم نع دم نب يج هاور اذكو .  دزأ مل نا لجر هل لاقذ » ليءامس] نع دقانلا ورمعو ةمثيخ ىنأ نع لسم

 اذاو « فف امامإ تنك اذا د دنسلا اذهب ةمثيخ ىبأ نع هلوأ ىف ىلعي وبأ دازو « قبلا هجرخأ هيف ىراخبلا خيش

 نیتلا نا كحو « تفك ىأ (تأزجأ) لوق . ثيدحلا « ةءارق ةالص لك ىنو : كل ادب ام لوطف كدحو تنك

 ىزجأ و ىزج لاقي : لاق ىناطخلا نع كح مث , هلكشتساو یب افلا ةءاور یهو فلأ ريذب « تزج » ىرخأ ةءاور

 نأ ثيدحلا اذه فو «لضفأ وبف » ملعملا بيبح ةياود ىف ( ريخ وهف ) هلق . لاكشالا لازف : لاق فوأو ىفو لثم

 ةحتافلا عم تابألا وأ ةروسلا بابحتسا هيفو . مدقتملا ةدابع ثيدحل دهاش وهو « هنالص حص مل ةحتافلا أري مل نم

 وهو مدقت اک ةءاحصلا ضعب نع كلذ باحيا حصو « امهريفغ نم نييلوآلاو ةعجاو حبصلا ىف رولا لوق وهو

 ريغصلا جرشلا ىف ىلبنحلا ءارفلا ىضاقلا هاكح و « ةيكلاملا نم ةناتكن باو ةيفنلا ضعب هن لأقو ؛ صاعلا ىنأ نب نامثع

 عا هللاو اذه ةرره ىنأ فادح رهاظ وهو تامكرلا عيمج ىف حتمي لیقو ١ دحأ نع ةياور
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 رجفلا ةالص ةءارقب ربجلا بباب ~~ 6+ ١

 روطلاب أرقي لصب للاب ئونلاو سانلا ءارو تفَط : لاس أ تلاقو

 21 يضر سابع نبا نع رخ ' نب ديعس نع رشب ىلأ نع ًةناوع وبأ ان دح لاق د دسم اشو -5

 ربح نيبو نيطايشلا نيب ليج دقو « فاكس وس ىلإ نيدياع هباحسأ نم ةفئاط ىف هلي ئنلا قلطلا » لاق امن

 ربع نیبو اني ی : اولاقف ؟ کل ام : اولاقق مهموق ىلإ نیطایشلا رت جرف « بلا مهملع 'تلسرَأو «وامسلا
 راشم اوبر ضاف « ثدح ءىش الإ هامسلا ربح نيبو کیپ لاح ام : اوللق . بشل انيلع '“تكسسرأو «واهسلا
 ماهي وحن اوهجونا نيرذلا كئلوأ فّرصناف . هامسلا رب نيبو ستيب لاح ىذلا اذه اما ورافناف ام راسو ضر
 هل اومتتسا ٌنآرقلا اوو املف «رجفلا ةالص هباحصأب يلصي وهو ظاكسع قو ىلإ ”نيدماع ةلخنب وهو هلي ىنلا ىلإ

 ( لإ جو لك ) هلي هين لع شا لزناف ( ادحأ انب لرش ناو هب انمآف دشرلا ىلإ یدہی اب [آرق
 « نا لوق هيلإ ىحوأ او

 4979١[ : ىف هفرط - ۷۷ ۴ثیدحلا ]

 وتلا أرق : لاف سابع نبا نع ةمركع نع ببوبأ انث دح لاق ”ليعامسإ انندح لاق ذ دسم شم - 4
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 (ةنسح ةو هللا لوسر ىف کل َناكدقل )ل . ( ريت کبر ناك امو ) يأ ايف تكسو « يأ ان كي
 ةياور ىلعو « ةيضاملا ةمجرتلل قفاوم وهو « رجفلا ةالص  رذ ىبأ ريغل و (حبصلا ةالص ةءارقب ىبجلا باب) هلق

 « ءاسفلا فاوط باب د ف فنصملا هلصو (حلا ةلس مآ تلاتو ) هلو . نيرمألاب ىمست اهنأ ىلإ راشأ هلعلف رذ ىلأ
 ألي ىنلا ىلإ توكش » تلاق ةملس مآ اهمأ نع بقي نع ةورع نع دوسألا بأ نع كلام ةياور نم جحلا باتك نم
 « لصي هلي ىنلاو ذئنيح تفظف : تلاق . ةبكار تنأو سانلا ءارو نوط : لاقف ۔ اضم اہ نأ ىأ ۔ یکتشآ ىفأ
 ةنس دعل اهدروأ ىرخأ ةياور نم كلذ نيبن نكل و. حبصلا تناك ذئنيح ةالصلا نأ نایب هبق سیلو 0 ثريدحلا

 حصل ةالصلا تميقأ اذإ : لاقف , هظفلو هببأ نع ةورع نب ماشه نع ىناسفلا ايركز ىبأ نب ىحي قيرط نم باوبأ
 قرط نم ةميزخ نبا هجرخأ ام امأو ؛ ماشه نع ميهاربإ نب ناسح ةياور نم ليعامسإلا هجرخأ اذكهو « نوطف
 ةرخألا ءاشعلا ىف أرقي وهو تلاق » هيف لاق ثيدحلا اذه ىف دوسألا ىبأ نع اعيمج ةعيمل ناو كلام نع بهو نبا
 كلامباحصأ ءاور اک ةالصلا نيعي لف كلام نع ًاطوملا ىف هاور بهو نبا نآل « ةعيه نبا ظفل هقايس نظأو « ذاشف
 درقت اذاو . ةروكذملا بهو نبا ةياوز امم 5 كلام نع ةريثك قرط نم هل تآطؤملا ف ىنطقرادلا هجرخأ مهلك

 نع نيتلا نأ ةاكح ىذلا ضارتعالا عاقدنا اذهب فرعو , فلاخ اذإ فيكف درفنا اذإ هب حت ال ةعيمل نبا كلذ
 نأ ىزالاو « .اهئايب ثيدحلا ى سبل : لاقف حبصلا ةالص ةروكذملا ةالصلا.نوكن نأ ركنأ ثيح ةيكلاملا ضعب



 قل
 ناذآلا باهك- ٠

 <« ةجح يغب حبحصلا ثيدحلل در وهو . ىهتا ةضيرفلا ةالص ىف مامإلا ناك اذإ عنتم فاوطلا نآل ةلفانلا ىلع لمحت

 نيب رم ثيحح فئاطلا ناك نأ : لوقنف ليصفتلا ثيدحلا نم دافتسي لب « هعنم ام زاوج ثيدحلا اذه نم دكافتسي لب

 نأ هئم طينتسيو . فوفصلا ءارو نم تفاط اهلا ىناثلا ره ةملس مأ لاحو ء زوجيف الإو لاق اک عنتميف نياصملا ىدي

 بوجولا وأ ‹ ةروذعم ىهف ةيكاش ذنيح ةلس مأ تناك لاقي نأ الإ « نايعألا ىلع اضرف تسل ةضيرفلا ىف ةعامجإ

 ىف سيل : ديشر نبا لاقو . ىلاعث هللا ءاش نإ جملا باتكىف ثيدحلا اذه ثحابم ةيقب ىتأيسو . لاجرلاب صع

 ءارو تفط » امل وق نا ثيح نم طاينتسالاب ذخؤب هنأ الإ « ةءارقلاب رجلا نم هل مجرت ام ىلع صن ةبلس مأ ثيدح

 هلم دافتسي و : لاق « ةيربج تناك نإ الإ مهئارو نم فئاطلل ابعامس نكم ال هلال ةءارقلاب ربجلا مزاتسي «سانلا

 « نآرقلا نجلا عام ةصق ىف سابع نبأ ثيدح ىراخبلا ركذ مث . معأ هللاو « ربج ةدارإو « أرق د قالطإ اوچ

 اضيأ سابع نبا ثيدح حرش ىف جحلا باتكىف ظاکع نایب ىتأيو « ريسفتلا نم هعضوم ىف هيلع مالكلا ىقأيسزو

 اوعمس املف رجفلا ةالص هيامصأب ىلصي وهو » ةلوق انه هنم دوصةلاو . ثيدحلا « ةيلهاجلا قاوسأ نم ظاكع تناكو

 ايف تكسو أ ابف كي ىنلا أرق د لاق اضيأ سابع نبا ثيدح ركذ مث , ربجلا ىف رهاظ وهو ء هل اوعمتسا نآرقلا
 « أرق قالطإ نم مدقت ام هنم ةبسانلل هجوو « ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف كل ناكدقل ءايسن كبر ناک امو ؛ ىمأ

 اذه : لوقي هنأكف < هلبق ىذلا نم كلذ دافتسيف حبصلا ةالصل كلذ لوانت صوصخ قبي ناكن كل ٠ رهج ىلع

 نوكي نأ نكميو . ديشر نبا كلذ ىلإ راثأ ؛ دحاو ام ثدحملا نال « هلق ىذلا ىف نايبلاب رسفم اذه لامجالا

 ىغبتيال هنأ و لع ىنلا لعف وه كلذ ىف دمتعملا نأ ىلإ هنم ةراشإ تاولصلا ىف ةءارقلا مجارت متخ اذبب ىراخبلا دارم

 ىف ةءارقلا تابثإ نم مدقت ام رياغي انه سابع نبا ثيد_ داربإ : ىليعامسالا لاقو . هعنص ام ايش ريفي نأ دحل

 هيف سيل ىراخبلا هدروأ ىذلا ثيدحلا نأب بيجأو . رسا ىف ةءارقلا كرت ناك سابع نبا بهذم نال « تاولضلا

 وبأ هاورف هيفن امأ « اهتينأ اع رو ىرخأ ةءارقلا قنيو ةرات كلذ ىف كشر ناكف سابع نبا امأو , كرقلا ىلع ةلالد

 ر هللا لوسر ناکله : هل اولاقف هيلع اولخد مهنأ و همع نع سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع قيرط:نم هراغو دؤاد

 غلب ارومأم ادبع ناك « ىلوآلا نم رش هذه : لاق ؟ هسفن ىف أرقب ناك هلعل : ليق . ال : لاق ؟ رصعلاو رهظلا ىف أرقي

 ىردأ ام و لاق سابع نبا نع ةمركع نع نيصح ةياور نم ىريطلاو اضيأ دواد وبأ ءاورف هكش امأو « هب ضم

 اک اھ ريغو ةداتق وبأو بابخ امهف هتءارق تبثأ دفو . ىبتنا ال مأ رصعلاو ربظلا ىف أرقي ملي هللا لوسر ناكأ

 هلال ‹ هيلع ةجحلا ةماقإ اذه دارباب دارأ ىراخبلا لعلو . كش نم ىلع الضف « نن نم ىلع ةمدقم مهتياورف « مدقت

 هللاو ‹ أرقت نأ كمزايف أرق هنأ تبث دق هل لاقيف ) ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف كل ناک دقل ) ىلاعت هلوقب جتحا

 ىف أر قأ : سابع نبا تلأس ه لاق ءاربلا ةيلاعلا نأ نع بوبأ هاور اضيأ كلذ تابا سابع نب | نع ءاج دقو :. ملعأ

 انثدح ) هلق . امهريغو ىواحطلاو رذنملا نإ هجرخأ « شك وأ لق ام هنم أرقا كماما وه لاق ؟ رصملاو ريظلا

 ةوسأ هللا لوسر ىف کل ناكدقل - و ان كبر ناکامو هلق . ةيلع نباب فورعملا ميهارب] نبا وه( ليعاس]

 نع هكرتي مو لعفل ىلتب انآرق نوكت ىتح ةالصلا لاوحأ نايب .لزني نأ هللا ءاش ول هنأ هدام : ىناطخلا لاق ( ةنسح

 هلاعفأ بجو ىف فالخ الو : لاق . هن ءادتقالا عرش مث « قلي هين نایب ىلإ كلذ ىف سالا لکو هنكللو , نايسن

 ةودق ىأ ابمنو ةزمهلا ركب ( ةوسأ إل هاون . باتكلا لمج نايبل ئه ىلا
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 ةمكرلا ىف نيتروسلا نيب _عجلا باپ - 6
 : بئاسلا نب هلل دبع نع رکبو < ةروس لوا ةروس لبق ةروسبو « مذ ولاب ةءارقلاو

 e TT اذإ ىتح « _حبصلا ىف نونم ولا كم لك خلا ارقد

 ىناثلا نم ةروسب ةناثلا ىفو « ةرقبلا نم يآ َنيرشعو ةثامب لوألا ةمكرلا ىف ”ر* أرقو
 امهم حبصلا هنع لا ىضر رع عم لص هنأ رك ذو . سوي وأ فسويب ةيناثا ىفو لوألا ىف .فيكتلاب ”فنحألا قو

 لّصفلا نم ةروسب ةيناثلا ىفو «لاقنألا نم يآ نيعبرأب دومسم نبا أرقو
 لل اک لك - نتكر ىف ًةدحاو روس دري وأ « نيكد ىف ةدحاو ةروسأر قي نمیف - ءدان لاقو
 يحسم ىف میش کرانا نم لجو ناك هل یضر رونأ نع شب نعرمم نبل تع قو م

 أرق ب اهنم 3 دعا نأ فرت تا ه أرقي ام قالصلا ىف مهاب | رقي ةروس ميتا اك ناكو « هابق
TSم ةروسلا 58 حتتفت 2 كن : اولا ةف " 

 نإ. را لاقف : ىترخأب ارم و ابدت نأ امإو اهم ارق نأ امإق « ی راب ارق رمت امن ایر ال
 ري نأ اوهركو مهلضفأ ني هنأ نوري اوناكو . جتك ر مه ا د

 0 : امو. كبامأ ه َء ابا لفت نأ كمي ام نلف, 0 « ريحا ورخ هلي ىلا ”ماتأ املف  هاريغ

 « لل كك اما كبح : لاقف . اهيحُأ ىنإ : لاقق ؟ ةمكر لكى ف ةروسلا ذه مو زا ل
 نا ىلإ ”لجر ءاج » لاق لثاو بأ مم : لاق رم نب ورع نع ةبعش انت دح لاق“ مت شف - 0

 يل اونا ناكى لا َرياَظألا تفرع دقل . رمشلا ديك اذه : لاق . اکر ىف ليلا لّصفملا ثأر : لاق دوعسم
 تے

 ةمکر لک یف مماح ل آ نم نير وش « لصفلا ن ر نيرشع ر رک دف نهيب كرة

 ] ثيدحلا  _ 8٠ىف ہافرط : ٤۹٩٩ « ٤۴ ٠۰[
 “اذه لمتشا (ةروس لوأب و « ةروس لبق ةروسب و , متاوخلاب ةءارقلاو , ةمكر ىف نيتروسلا نيب عملا باب ) هلق

 امأو « اضيأ سنأ ثيدح نمو دوعسم نبا ثيدح نم رهاظف نيتروس نيب عملا امأف : لئاسم عبرأ ىلع بابلا
 نينوي .نأ نكميو « ةروس ضعب امهنم الك نأ امهنيب عماجلاو لئاوألاب ةءارقلا نم قاحلإلاب ذخؤيف متاوخلاب ةءارقلا

 0 د هي دا د
 ش ثيډح نف ةروس لوأب أي ةمارقلا امأ و « هنع فنحالا ةباور ىف رع لعف نمو اضيأ سنأ ثيدخ نف فحصملا.بيت رت

 ئابلا ی أ نبا یآ,(.پئاسلا نب هللا دبع نع رک ذی. ) ھلو ٠ اضيأ ٍدوعسم نبا ثيدح نمو بئاسلا نب هللا دبع
 تعمد لاق ځیرچ نبا قيرط نم لسم هلصو اذه هثبدجو « موز نب رمع نب هللا دبع نبأ ةدحومب دباع نب ینیص نبأ



١ 
 ٣۵۹

 ناذآلا باتك

ىدباعلا بيسملا نب هللا دبعو صاملا نب ورم نب هللا دبعو نايفس نب ةلس وبأ ىثريخأ لوقي رفعج نب دابع نب دمع ا
 

 ىسوم ركذ ءاج ىتح نينمؤملا ةروسب حتفتساف ةكمب حبصلا رب ىنلا انل ىلص : لاق بئاسلا نب هللا دبع نع مہاک

« عكرف د فذحن ةياور ىفو « عكف ةلعس مقلب ئنلا تذخأ - دابع نب دع كش « ىيع ركذ وأ  نورهو
 هلوقو . 

 دبع فنصم ىف هانيور دقو « حيرج نبا باح ضعب نم هو « صاعلا نب ورمع نا ,
 هللا دبع » لاقق هنع قازرلا

 نع ةكيلم ىبأ نبا نع هنع ةئييع نبا لاقف حيرج نبا ىلع هدانسإ ىف فلتخاو . باوصلا وهو « ءىراقلا ورم نبا

 نايفس وأ نايفس نب ةللس ىلأ نع دابع نب دم نع هنع مصاع وبأ لاتو « هجام نبا هجرخأ بئاسلا نب هللا دبع

 لاق . ةجحلا هب موقت اع هدانسإ نأ عم « فالتخالا اذه « ركذيو ه ةغيصب هقلع ىراخبلا نأكو  ةللس ىلأ نبا

 لب ٠ فورعم لا ىباحصلا صاعلا نب ورمع نب هللا دبع اذه سيلف « ظافحلا دنع طلغ « صاعلا نبا , هلوق : ىوونلا

 . ىهتلا كلام ههركو « ةروسلا ضعبب ةءارقلا زاوجو ةءارقلا عطق زاوج ثيدحلا ىو : لاق ‹ ىزاجح ىعبات وه

رضلل ناكهنأ ىف رهاظ هب لدتسملاو « !راتخم ةروسلا ضعب ىلع رصتقي نأ كلام ههرك ىذلا نأب بقعتو
 دري الف ةرو

 نورهو ىسوم ركذ ءاج ىتح» هلوق نم اذخأ ةبآلا ضعب ةءارق رکی ال هنأ ىلع هب لدتسا نم ىلع درب اذكو « هيلع

 ةلدأو « ليلدب الإ تبث ال ةهاركلا معن . مدقت ام هيفو ةيآ ظسو ىف حقب نيعضوملا نم الك نال «  ىبيع ركذ وأ

 ةءارقلا هيفف ةرورض ركذي ملو نيتمكرلا ف فارعالا أرق ب هنأ تباث نب ديز ثيدح مدقت دقو « ةريثكز اوجلا

 ةروسب حبصلا ةالص ىف ةباحصلا مأ هنأ قيدصلا ركب ىنأ نع حسيحص دانساب قازرلا دبع یورو « ریخالابو لوالاب

 ةمجعم اهدعإ ةمجعملا ءاخلا مضي - ىنشخلا مالسلا دبع نب دمع ىورو . مهنم عامجإ اذهو « نيتمكرلا ىف اهأ ضف ةرقبلا

 لج رلا ناكف ةباحصلا نم ةئامهالث انعمو: ناسارخ ان وزغ لاق ىرصبلا نسحلا قيرط نم - نون مث ةفيفخ ةحوتفم

 نع یوق دانساب ىنطةرادلا یورو « هب اجتع مزح نبا هجرخأ « عكري مث ةروسلا نم تابآلا رقيف انب ىلصي مهنم

 « لاعسلا نم هلوأ حتفب ( ةلعس قلب ىنا تذخأ ) هلوق . >٠ ةمكر لك ىن ةرقبلا نم ةيآو ةحتافلا أرق هنأ سابع نبا

 هرسفو . ةءارقلا كرت ىأ «فذغ »و سم ةياور ىف هلوقو . فاقو ةمجعمب « ةقرش » هجام نبالو « مضلا زوج و

 ىداهتل ةءارقلا نع هقاع ام لازأ ناك ولو « عكرف , هلوقل ربظأ لوالاو < ةلعسلا نع ةئششانلا ةماخنلا ىرب مهذععب

 دق : دنسملا حرش ىف ىفارلا لاقو . هبلغ اذإ ابف حضاو وهو « ةالصلا لطبي ال لاعسلا نأ ىلع هب لدتساو . اہف

أ لمتحي لوقي نأ فلاح نملو : لاق « رثكالا لوق وهو ةيكم نينمؤملا ةروس نأ ىلع ةب لدتسي
 « کم » هلوق نوكي ن

 « كم حتف ىف د لاقف هتياور ىف ىاسنلا روكذملا لاتحالا ةيضقب حرص دق : تلق . عادولا ةدجح وأ حتفلا ىف ىأ

 مؤلتسا ولو « حنحنتلاو لاعسلا عم ةءارقلا ىف ىداقلا نم ىلوأ هوحنو لاعسلا ضراعل ةءارقلا عطق نأ هنم ذخؤيو

اك د لاق عفار ىبأ قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هلصو ( حلا رع أرقو ) ےل . اهليوطت هيف بحتسا ابف ةءارقلا فيفخت
 ن

 © اهغلب وأ ةيآ ةثام غلبي لام ليق ىناثملاو . ىهتلا « ىناثملا نم ةروسب اهعبقي و ةرقبلا نم ةئامب حبصلا ىف أرقي سمع

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سابع نبا نع ىراشبلا هاور ام ةروسلا شبب ةءارق زاوج نم جراشلا هركذ ام ىلع لديو ( ) ١

 باتكلا لهأ اي لق > و « ةبآلا € انياإ لزنأ امو هاب انمآ اولوق ١ نارمع لآو ةرقبلا نم نيتيآلاب رجفلا كر ىف أرق لسو

 معآ هللاو ٠ صصخم دري مل ام ةضيرفلا ىف زاج ةلفانلا ىف زاج امو « ةبألا 4 كتابو انني ءاوس ةلك ىلإ الامت

 لمآ تاو . ىلوأ اهطوقس لملو « ةظوطنلا نم تطفس ةي هن (؟)



 ا | . بر ثيدحلا

 ىنثث اهنا ىنا ا عبسلا ةحافلا تيمسو ء عبسلا تنث اال ىناثم تيم لبق ‹ لصفملا ىلإ لاوطلا عبسلا ادع ام ليقو

 . كلذ ريغ ليقو ةحافلا ةروس اب دارملاف (ىناثملا نم اعبس كانينآ دقلو) ىلامتو هناحبس هلوق امأو . ةالص لك ىف
 انب ىلص » لاق قيقش نب هللا دبع قيرط نم هل « ةالصلا باتك» ىف ىبايرفلا رفمج هلصو ( فنحألا أرقو ) هلق
 هجولا اذه نمو . كاذك رع فلخ ىلص هنأ مهزو : لاق . كشي ملو « سنوي ةيناثلا ىف , لاتو هركذف « فنحالا

 نب نمحرلا دبع ةياور نم هظفلب قازرلا دبع هلصو ( حلا دومسم نبا أرقو ) هلق . جرختسملا ىف ممن وبأ هجرخأ
 ىح لافنالا حتتفاف م ظفلب ( قازرلا دبع نع رخآ هجو نم روصنم نب ديعسو وه هجرخأو « هنع ىعخنلا ديزي

 نيعب رأب أرق هنأ اذهب نيبتو « ناتقفاوتم ناتياورلاف ‹ ةيآ نيعيرأ سأر وه عضوملا اذهو . ىهتنا « ريصنلا معنو غلب

 مل نإ نيتلا نبا لاق . لمنح هناف رمع نع ألا فالخ ةروسلا ةماخ ةءارق ىلع هب لالدتسالا عفدناف « امو نم
 هنأ نم هانمدق ام هتافو « كلذ ىلع ليلدب ىراخبلا تأي مف الإو دوعسم نبا وأ رمح رثأ نم متاوخلاب ةءارقلا ذخؤت

 الو هلوقل لدتسي ريغص ىعبات ةداتقو ‹ قازرلا دبع هلصو (ةداتق لاقو ) هلق . ةداتق لوقب ديؤم قاحلالاب ذوخأم
 امأو « ةمجرتلا ف ركذ ام عيمج زاوج هنم طبذتسي هناق ( هللا باتك لك ) هلوق هنم ىراخبلا دارأ امنو « هب لدتسي

 ةهاركلا نم هيف ىور امل « هب لوقي ال هلعل : ديشر نبأ لاقف < ةمجرتلا ف فنصملا هركذي لف ةروسلا ديدرت ىف ةداتق لوق

 كلام بهذ : رينملا نب نيزلا لاق . ليلدلا هل حص اذإ ردقلا اذه ىعارب ال هنآلل . رظن هيفو : تاق . ءابلملا ضعب نع

 ةروسلا مسقت الو : لاق . دوجسلاو عوكرلا نم ابظح ةروس لكل : ر نبأ لاق اك ةروسب ةمكر لك ىف ىلصملا أرقي نأ ىلإ

 لصف ناف : لاق .فحصملا بيتر” فلاخم ةروس لبق ةروسب أرقي الو « قابلا كرت و اهضعب ىلع رصتقي الو « نيتمكر ىف

 هال ء كلام لاق ام فلاخي ال ىراخخبلا هب لدتسا ام عسيجو : لاق . ىلوالا فالخ وه لب هتالص دسفت مل هلك كلذ

 ىف قاس اک نيتروس نيب عملا ىلع ةيظاوملاب راعشإ هيفف دوعسم نبا ثيدح امأو . ىنا زاوجلا نايب ىلع لوم
 ىلوالا فالخ هنأ ركذ امم كلذ ادع امو « بحتسم كلذ نأ هنع ىعفاشلا بقانم ىف قيبلا لقت دقو . هيلع مالكلا

 فلتخاو « فحصملا بيت رت فلاخم ةروس لبق ةروس ةءارق ةيهارك ةيفنحلاو دمحأ نعو « اضيأ ىعفاشلا بهذم وه

 بيترت امأو ‹ ىناثلا حيحصلا : ركب وبأ ىضاقلا لاق ؟ مهنم داهنجاب وأ ب ىنلا نم فيقوتب ةباحصلا هبتر له

 . ىهتنا نيتمكر ىف ةروسلا مسق نم فخأ ريركسلا نأ رمظي ىذلاو : رينملا نبا لاق مث . فالخ الب قيقوتق تايألا

 « ةروسلا رخآ ىلإ هثامناك نكي مل هيف عطق عضو» ىاف ضعبب اهضعب طبتم ةروسلا نأ رهظب ابف ةهاركلا ببسو

  مدقت دقو . ىلوالا فالخ هنأ ىنخي الف مات فقو ىف عطق نإو . ةرهاظ ةهاركلا تناك مات ريغ فقو ىف عطق نا هناق

 « اهعطقأ نأ تهركف ةروس ىف تنك , لاقو هتالص عسطقي لف مهسب ودملا هامر ىذلا ىراصنالا ةصق ةرابطلا ىف
 هلصو اذه هثیدحو « مصاع نب صفح نبا ىأ ( رمع نب هلا ديبع لاقو ) هلو . 29 كلذ ىلع تلي ىنلا هرقأو

 زيزعلا دبع نع امهالك ةملس نب زرحم ةياور نم قهبلاو « سيوأ ىبأ نب ليعامسإ نع ىراخبلا نع رازبلاو ىذمرقلا
 كرابم ىور دقو : لاق « تباث نع هللا دیبع ثيدح نم بیرغ حيح نسح : ىذمرتلا لاف « هلوطب هنم ىدرراردلا

 1 هلا ديبع نع هب درفت ىدرواردلا نأ طسوآلا ىف ىارب-طلا ركذو 5 هرخآ نم افرط ركذف تباث نع ةلاضف نبا

 )١( نعرلا دبع » ةطوطخلا ف <

 نعمك ىف ةروسلا مق ةهارك مدع ىلع لف. ام بيرت قبس نكل (؟) ٠ هطف

 يرابلا ف م« 5 جمج = م



 السم ةعيبس نب بيبح نع تباث نع هاؤرف هدانسإ ى هللا ديبع فلاخ ةلس نب داح نأ للملا ىف ىنطقرادلا ركذو
 ظفاح رمع نب هللا ديبع نكل « تباث ثيدح ىف مدنقم ةملس نب داح نآل هججر امنو « باوصلاب هبشأ وهو : لاق
 ىف مبمؤي راصن الا نم لجر ناك ) هلق . ناخيش هيف تباثل نوكي نأ لمتحيف .هدانسإ ىف كرابم هقفاو دقو « ةجح

 اذك ‹ سابع نبا نع اص ىنأ قيرط نم دسيحوتلا بانك ىف هدنم نبأ هاور « مدحلا نب موثاكو ه ( ءابق دجسم

 ب ىنلا لزن هيلعو « ءابق ناكس فوع نب ورمع ىنب نم وهو « لادلا نوكسو ءاملا رسكب مدهلاو . مهضعب هدروأ

 ريمأ ناك هنأ ةصقلا هذه ىف ةشئاع ثيدح ىف نال « رظن انه هب مهمملا نييعل ىفو لبق . ءابق ىلإ ةرجملا ىف مدق نيح

 كلذو « ىزاغملا باحصأ نم هريغو ىربطلا هركذ ميف ةنيدملا كِل ىنلا مدق ام لئاوأ ىف تام مدحلا نب موثلكو . ةيرس
 نکل ؛ هدنم نبال هارعو مدهز نب موثلك ةدمعلا لاجر ىلع ماكت نم ضعب طخم تيأر مث . ايارسلا ثعبي نأ لبق
 ان ريخأ : رهاط نبال فوصنلا ةفص نع القن بيطخلا تامهبم ىشاوح ىف راطعلا نيدلا ديشر ظفاملا طخم انأ تيأر
 ٠ دجسم ىف موي ناك ىذلاف اذه ىلعو . لعأ هلئاق ؛ مدسهز نب زرك هامسف هيبأأ نع هدنم نب هللا دبع ىلأ نإ باهولا دبع

 متي ناك ةبررسلا ريمأو دحأ هلا وه لقب أدبي ناك هنأ بابلا ةياود ىف نأ امه ربات ىلع لديو « ةيرسلا ريمأ ريغ ءابق

 ريمأو هلأس تلي ىنلا نأ اذه ىفو ءرخآلا ةصق ىف كلذب حرصي ملو ةمكر لك كلذ عنصي ناك هنأ اذه ىفو « اهب

 ناب هرشبف نمحرلا ةفص اهنإ لاق ةيرسلا ريمأو ةنج لاب هرشبف ام هنإ لاق ةنأ اذه ىفو « هولأسي نأ هباححأ ىمأ ةيرسلا

 امأو « ايارسلاو ثوعبلا لبق تام مدهلا نب موثلك ن وك نم مدقت ام الول نكمم هلك رياغتلا اذه نيب عمجاو . هبح هللا
 ال اهب مأ هنأ هيف سيل ء اهددري ليللا ىف اهؤرقي ناك هنأ ةداتق ةصق ىف ناف « ادج دعب أف نامعنلا نب ةداتق هنأب هرسف نم

 ةشئاع ثيدحو . نآرقلا لئاضف ىف اغاو كلذ ىتأيسو . رشب الو كلذ نع لس هنأ الو ء رضح ىفالو رفس ىف
 نم ىأ (هب أرقي ام ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ ىتأيس اک ديحوتلا باتك ل ئاوأ ىف فنصملا هدروأ هيلا انرشأ ىذلا

 نأب بيجأو « ةحتافلا ةءارق طرتشي ال : لاق نم هب كسم ( دحأ هللا وه لقب حتتفا ) هل . ةحنافلا دعب ةروسلا

 دورو لبق كلذ ناك وأ « ةحتافلا دعب ةرودب حتتفا هانعم نوكيف اهنم دال هنا لعل اب ءانتعا ةحافلا ركذي مل ىوارلا

 لب ىنلا نم هوفلأ ام فالخ كلذ هعينص نأ هنم ربظي ( هباححأ هملكف ) هلق . ةحتافلا طارتشا ىلع لادلا ليلدلا
 ىنلا وه بكي ىنلا نوكل امإو « ثيدحلا ىف ركذ اک مهلضفأ نم هنوكل ام (هريغ مهمؤي نأ اوهركد) هلق

 رييختلا نم مزال هنكل ةفورعملا ةغيصلاب سالا دري ملو « كل نولوقي ىأ ( كباحصأ هب كرمأي ام ) هلو . هدرق
 ىنا : هلودقب هباجاف نيرمأ نع هلأس ( كلمح امو كعنمب ام هلو . اذكو اذك لمف هل اولات |مهنأكءوركذ ىذلا

 ' بكرم عناملاف « ةالصلا ىف ةدوبعملا ةنسلا ةماقإ وهو رخآ ءىش مامضناب لوالل مزلتسم ىناثلا نع باوج وهو «اهيحأ

 لعفلاب ريعو « هلعفب اضرلا ىلع ةنجلاب هل هريشبت لدو ء اهدحو ةبحم ا لعفلا ىلع لماح لاو  دوبعملا مالاو ةبحما نم
 اذه ىف : رينملا نب نيدلا رصان لاق « كلذ عوقول اتقن اليقتسم ةنجلا EOS كلخدأ » هلوق ىف ىضاملا

 نأ نكمآل اهريغ ظفحي ال هنأ اهتداعإ ىلع هل لماحلا نإ لاق ول لجرلا نال لعفلا ماكحأ ريغت دصاقملا نأ ثيدخلا

 ضعب صيصخت زاوج ىلع ليلد هيفو : لاق . هبوصق هدصق ةحح تروظف اب لتعا هنكل « اهريغ ظفح .هزمأي

 . ةيكم صالخإلا ةروس نأب رعشي ام هيفو « هريغل انارجم كلذ دعي الو هنم راثكتسالاو هيلا سفنلا ليم نآرقلا
 نع هتياور ىف روصنم هاعم « للجبلا نانس نبا ءاملا رسكو نونلا حستفب كيبن وه ( دوعسم نبا ىلا لجر ءاج) هلق



 xo4 پو یا

 ‹ حيحصلا لع نآرقلا رخآ ىلا ق نم هنأ مدقت (لص فلا تأرق) هلق . رخآ هجو نم قایسو « لسم:دنع لثاو ىبأ
 ىف لسم هنيب ببس لصفملا تأرق لجرلا اذه لوةلو . حيحصلا ىلع ةلمسبلاب هروس نيب لصفلا ةرثكل الضفم یو
 ايأ اي : لاقف هللا دبع ىلا نائس نب كبهت هل لاق لجر ءاج : لاق لا ىنأ نع شمعالا نع عيكو ةياور نم هثيدح لوأ

 اذه ريغ تيصحأ نآرقلا لك.: هللا دبع لاقف ؟ نساي ريغ وأ (نسآ ريغ ءام نمل فرح ا اذه أر قت تيكن حرلا دبع
 « ةعرسلا ىف اطازفاو ادرس ئأ ةمجمملا لاذلا ديدشنو ءاحلا حتفب (ًاذه) هلق ةعكر ىف لصفملا أ رفآل ینا: لاق
 لاقو لسم دنع روصنم ةباور ىف ةتب اث ىهو « ماهفتسالا ةادأ فذحي راكنا مامفتسا وهو ؛ ردصملا لع بوصنم وهو
 ال نآرقلا نؤرقي اماوقأ نا اضيأ عيكو ةياور نم سم هيف دازو : رعشلا داشن ىف مهتداع تناك ةفصلا كلت نال كلذ
 .بلقلا ف عقو اذإ نكل و » هيف شمعالا نع امهالكسن وب نب ىسيع نع قح ]و ةيواعم ىبأ نع دمحأ دازو « مهبقار زواجي
 ىتاعملا ىف ةلثامملا روسلا ىأ ( رئاظنلا تفرع دقل ) هلو . ° عفن هلوق نود مسم ةياور ىف وهو « عفن هيف مصرف

 نظأ تنك : ىربطلا بحمل ا لاق . اهنييمن دنع رهظيس امل « ىألا ددع ىف ةلئاهملا.ال « صصقلا وأ مكسحلا وأ ةظعوملاك
 هلق ٠ اهرسكو ءارلا مضب (نرقي) هلق . ايواستم ائيش امف دج لف اهتربتعا ىتح « دعلا ىف ةيواستم اهنأ دازملا نأ

 لئاو ىنأ نع لصاو ةياور نم نآرقلا لئاضف ىف عقو (ةعكر لك ىف مح لآ نم نيتروسو لصفملا نم ةروس نيرشع)

 نيرشع هلوق نأ شمالا نع ةرمح ىبأ ةياور نم هيف نيبو « مح لآ نم نيتروسو لصفملا نم ةروس ةرشع ىنامت
 هانل أسف ةمقلع جرخ مث هعم ةمقاع لخدو هللا دبع .ماقف » هظفل و هللا دبع نع ةمقلع نم لئاو وبأ هعمس امت ةروس
 قيرط نم ةمزخ نبالو « نولءاستي معو ناخدلا مح نهرخآ دوعسم نبا فيل أت ىلع لصفملا نم ةروس نورشع : لاقف
 كلذكو « اهدرس مث ءناعدلا نهرخآو نحرلا نمو : شععألا لاقف » هيف دازو هلثم شيعألا نع رمحآلا دلاغ ىبأ
 رئاظنلا ًارقب ناک » هلوق دعب ثيدحلاب الصتم دواد وبأ هجرخأ ابف هللا دبع نع دوسالاو ةمهلع نع قحإ وأ اهدرس

 ىف نونو ةعقاولاو ةمكر ىف روطلاو تايراذلا و ةمكر ىف ةقاحلاو تبرتقاو ةعكر ىف مجنلاو نمحرلا : ةعكر ىف نيتروسلا

 ةمكر ىف مسقأ الو ىتأ لهو ةمكر ىف لمزملاو رثدملاو ةعكر ىف سبعو نيففطنلل ليوو ةعكر ىف تاعزانلاو لأسو ةعكر

 ملهنإ الإ هلثم رخألاو دواد نأ ظفل اذه « ةمكر ىف ناخدلاو تروك سمشلا اذإو ةعكر ىف تالسرملاو نولءاسني معو

 دقو « نارتقالا ىف هفلاخ ملو ةعسانلا لبق ةرشاعلاو ةثلاثلا لبق ةعبارلا ةروسلا ركذو « اهنم ءىش ىف « ةمكر ىف » لقي

 فذحو ضعب ىف رخأو مدق نكل ىتاربطلا هجرخأ ايف لئاو نأ نع هيبأ نع ليهك نب ةملس نب دم اضيأ اهدرس

 مل تاياورلا نال لكشم « مح لآ نم نيتروسو » لصاو ةياوز ىف هلوق نأ اذبب فرعو . فيعض دمو « اهضعب
 نيت روسو لاق هنأك ف ذح هيف وأ . بيلغتلا لسع لمحيف ناخدلا ريغ ميماوحلا نم نيرشعلا ىف سيل هنأ فاتخت

 . ناعدلا مح نال لكشم « نولءاستي معو ناخدلا مح نهرخآ د ةرمح ىبأ ةءأور ىف هلوق اذكو ؛ مح لآ نم امهادحإ
 ' ةزشع ةنماثلا تإ ىبأ ةياور ىفو ةرشع ةعباسلا دلاخ ىنأ ةياور ىف ىف مع امأو ‹ تاياورلا عيمج ىف نهرخآ
 .بابلا ثيدح ىف هلوق ىف نأ اذ نيني و . ةلملا ىف نيتريخالا نيتعكرلا ىف تعقو مع نآل , ازوجت هيف نأكف

 حمي معن . لصاو ةياور ىف لصفملا نم ابلصف كلذلو « هنم تسيل ناخدلا نآل ازوجي « لصفملا نم ةروس نيرشع »

 اذإ نكسلو » هلظفلو « ملم حيحص ىف دوجوم ظفلا انه لب « هللا هجر حراشلا نم وهس اذه « مفت هلوق نود ه لوق )١(
 لع هللاو ٠ ىهتا « عفن هيأ خسرف بلقلا ىف عقو



 دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . نآرقلا لئاضف ىف اضيأ هاب ىتأيس اكو مدقت اک لما دح ىف ءارآلا دحأ لع كلذ
 زاوج ىف فالخ الو ‹ نآرقلا ناعم ىف ركفتلاو ربدتلا نم بولطملا ىفاني هنال ةوالتا ةعرس ىف طارفإلا ةهارك
 ثيدحلا اذهو « ابلبق امىلع ةريخآلا ةمكرلا ليوطت زاوج هيفو ؛ ارجأ مظعأ ربدتلاب ةءارقلا نك ربدت نودب درسلا

 رولا نيب عملا وهو هل مجرت ام هيفو « هيلع لد امي ةمجرتلا ردص اذبلف « بابلا اذه ىف هدروأ لوضوم ثيدح لوأ
 K4 نبا هحصصو دواد وبأ ىور دقو « قرفلا مدعل ادعاصف ثالث نيب عملا خاس نيتروسلا نيب عمج اذإ هنال
 الو « لصفملا نم معن : تلاق ؟ روسلا نيب عمجب مب هللا لوسر ناكأ : ةعئاع تل أس د لاق قتيقش نب هلا دبع قبرط
 ىف ضايع لاتو . ردانلا ىلع لمح هنال ؛ لاوطلا نم اهريفو ةرقبلا نيب عمج هنأ دجهتلا ىف ىتأيس ام اذه فلاخي

 , ليت راو ربدتلا ىف ناك امه هليوطت امأو « ابلاغ هتءارق ردق ناك ردقلا اذ-ه نأ ىلع لدب اذه دوعسم نإ ثيدح

 لدي ام دوعسم نبا ثيدح ىف سيل نكل : تلق . !ردات ناكف ةمكر ىف اهريغو ةرقبلا ةءارق نم كلذ ريغ درو امو
 نباو ةشئاع لوقل ةقفاوم هيفو « لصفملا نم أرق اذإ تانيعملا روسلا هذه نيب نرمي ناك هنأ هيف لب « ةبظاوملا ىلع

 فيلأت نإ : مدقتملا ركب ىبأ ىضاقلا لوق ىوقي ام هيفو « ربولا ريغ تاعكر رشع تناك ليفاب هتالص نإ : سابع

 ىف كلذ یت ايس و ‹ نايثع فحصم فيلأتل راغم روكذملا هللا دبع فيلأت نال « ةباحصلا نم داهتجا نع ناك روسلا
 ىلاعت هقا ءاش نإ نآرقلا لئاضف ىف درفم باب

 باتكلا ناب نيرا ىف أفي ساب - ۷ ٠

 ثا » هيبأ نع ةداتق ىبأ نب هَل دبع نع ع نع اک انت دح لاق ”ليعامسإ "نب یو٥ اشو - ۷۷٦

 « باتكتلا مأب نييرخألا نيتمكرا ىو « نيدو باتكلا ماب نييوألا ىف ربظلا ىف أرقي ناك كي یا

 « حبصلا ىفاذكهو ءرصملا ىف اذكهو « ةيناثلا ةمكرا ىف لكوطب الام لوألا ةمك لا ىف وطب و « ةبآلا انئييسُيو

 ثيدحلا ظفلا ةياعر برغملا ةثلاث نع تكسو « ةدايز ريغب ىنعي ( باتكلا ةحتافب نييرخالا ىف أرقي باب ) هل
 حم هنأ ىحيانصلا قيرط نم كلام هاور امل اهركذي مل نوكي نأ لمتح و  ةيعابرلا نم نيب رخالا مك اهنكح نأ عم
 (باتكلا مأب) هل ريثكىبأ نبا وه ( ىحت نع ) ھل ٠ آلا ( ابراق غرتال ابر )ايف أرقي قيدصلا ركب اہ

 تنك دق : ةمزخ نبا لاق . هيف ثحبلا مدقت دقو « ةعكر لك ىف ةحنافلا ةء ءارق ىلع صيصنتلا هيفو « هل مجرت ام هيف

 يحي نع اضيأ هاور دق ىعازوالا تيأر نأ ىلا ؛ نابأ هعباتو مامه ريغ يح نع هورب مل ظفللا اذه نأ بسحأ انامز

 . نأو « قرط نم هنع مدقت اک « ةروسو باتكلا مأب نيبلوالا ىف أرقي ناكد هلوق ىلع اورصتقا ىب بامصأ نأ ىنمب

 ةعباتمب هدنع تيوق نأ ىلإ اهذوذش ىثخم ناكف « نييرخالا ىف ةحتافلا ىلع راصتقالا ىهو ةدايزلا هذه داز امامه

 اذك ( ليطي ال ام ) ھلو . باب دعب كلذ ريظيس اک اهركذ ىلم اوقفتي مل یعازوالا باحصأ نکل , ركذ نم
 ال ام و ىوحلاو ىلمتسملا ةاور ىفو « ةيردصم وأ ةفوصوم ةركن ءام » و . « لوطي ال ام » ةع ركلو « رثكالل
 « ربظلا يف ةءارقلا باب » ىف كلذ ىف ثحبلا مديت دقو « ةيئاثلا ىلع ىلوالا ةصكرلا ليوط ىلع هب لدتساو « ليطب
 انآ یتاپسر



  YYدف ۳۹

 رصعلاو رهظلا ىف ةءارقلا تفاخ نم اپ س ۸

 تلق » رُغم بأ نع ري ن ةرامج نع شألا نع برج انت دح لاق ديعتس نب هديتك زم — ۷۷

 با رطضاب : لا ؟ تع نأ نيب : انلق .. مف : لاق ؟ رصّملاو رملغلا ىف ارب لكي هلل لود ناك أ: بابل ْ

 ١ 1 « هل

 فب دج الدو . هجوأ وهو « ةءارقلاب فاخر ىنہمشكلا ةاور ىفو . « نأ ىأ (ةءارقلا كفاغ نم باب ) هلق

 ابيرق هدئاوف ةيقب ىلع مالكلا مدقت دقو . ةحضاو ةجرتلا بابخ

 ةيآلا مامإلا ممن اذإ صا - ٠

 ةداتق ىلأ نب هللا دبع ی دح ريثك ىبأ ن ىح ىنثدح يازوألا انثدح فسوب نب د اشو — ۷۸

 ةالصو رولظلا ةالص نم نبيل وألا نيتمك كلا ىف اهعم ةروشو باتكسلا ماب أرقي ناك لكم يذلا نأ هيبأ نع

 « لوألا ةدك كلا ىف ”ليطب“ ناكر « انايحأ ةا انميسبو « رصعلا
 لاق نمل ةالخ « ةيرسلا ىف ىأ ( ةيآلا مامإلا ) يملا ديدشتب « عمس اذإ , ىنهيمشكللو ( عمسأ اذإ باب ) هلق

 مالكلا مدقت دقو ةمجرتلا ىف حضاو ةدانق ىلأ ثيدحو « اقلطم دجسي لاك نمل اذكو « ايهاس ناک نإ وبسلا دجسب .

 اضيأ هيلع

 لوألا دك ایف تسع ۱11۰

WAىبلا نأ وی نع داق بأ نب لا دبع نع ريثك ىبأ نب يحب نع مادي ان دح یت وبأ اط  
 « _حبصلا ةالص ىف كلذ ”لعفيو « ةيناثلا ىف َُمقو « روظلا ةالص نم ىلوألا ةدك لا ىف وطب ناك قاط

 دقو < بابلا ىف روكذملا ثيدحلا رهاظ وهو ‹ تاولصلا عيج ىف ىأ ( ىلوالأ ةمكرلا ىف لوطي باب ) ەل

 .: ةلاسملا ثيداحأ نيب عمجلا ىف قيبلا لاقو ٠ ةصاخ حنبصلا ىلوأ ىف لوطي ةفينح بأ نعو « اضيأ هيف ثحبلا مدقت

 ءاطع نع حرج نبا نع هوحن قازرلا دبع یورو . نييلوالا نيب وسيلف الإو ادحأ رظنتي ناک نآ ىلوالا ىف لوطي
 نأ ىلع صرحأ ناف ىمفنل تيلص اذا , سائلا رثكي ىتح ةالص لكن م ىلوالا مامالا لوطي نأ بحال ىنإ : لات

 ناک ناف اهريغ امأو < ام اد حبصلا نم ىلوالا ليوطت بابحتسا ىلا ةم الا ضعب بهذو . ءاوس نييل والا لعجأ

 نوكتاهنأ كاذب حبصلا صاصتخا ةكح ىف ركذو . الف الإو رظنتيف تقولا لوأ وه ردابي و نيمومأملا ةرثك ىجرتي
 شامعملا رومأب لاغتشالا نكمت مدعو هغارفل بلقلا ناسلااو عمسلا ءىطاوي تقولا كلذ فو ةحارلاو مونلا بع

 هللا دنع معلاو . هلم اهريغو

 ذ ىوونلا مزجو ؛ نادقو ليقو فاقلاب دقاو همساو « ريك الا وه دنسلا ىف روک ذملا روفعي وبأ : ( هیت )

 باوصلا وهو اهريغو يزملاو ىايجلا ىلع وأ مزج لوآلاب و ٠ ديبع نب نمحرلا دبعهمساو رغصأل 1 هنأب لسم حرش



 ناذإلا باتك تا 1 .٠

 نيمأنلاب مامإلا رج تسيسساب -

 ةّحل دحمل نإ تح هءارو نَمَو ريب لا نما نمأ . كاعد نيم : ءاطع لاقو

 َنيمآب ىنت ال : مامإلا داني ةريره وبأ ناكو
 ريخ كلذ ىف هنم تمعسو « مهشحو « هدب ال مم نبا ناک: عفان لافو

 نب َةلَس ىبأو بيلا ن ديعس نع بام نبا نع كلام انءربخأ لاق فسوي نب هللا دبع اشو ت ۰
 نيمأت هكيمأت فاو نم هناف «اونّمأف ءامإل نأ اذإ » لاق رق بلا نأ ةريرع ىبأ نع ةاربخأ امهنأ نحر دبع
 « َنيمآ : لوقي كي للا لوسر ناكو » باهش نبا لاقو . « هب ني دقت ام هل رغ ٍةكناللا

 [ 5407: ىف هفرط ۷۸۰ ثيدحلا ]

 ىهو نيمآ لاق ىأ ديدشتلاب نمأ ردصم نيمأتلاو ‹ رجلا ىف ةحتافلا دعب ىأ ( نيمأتلاب مامالا ربج باب ) هلو

 ثالث اهيفو « ةلامإلا فاسكلاو ةزمح نع ىدحاولا ىكحو < ءارقلا عيمج نعو تاياورلا عيمج ىف فيفختلاو دملاب

 ةرورضل هنأب دهاشلا ف نعطو هوتسرد نبا هركنأو ءادهاش هل دشنأو بلعث هاك رصقلا : ةذاش ىرخأ تاغل

 امهأطخو ٠ رصقلاو دملا عم ديدشتلاو . ةصاخ رعشلا ىف هزاجأ امن هنأ بلع نع هعبت نمو ضايع ىكحو « رعشلا

 « فيك لثم قافنالاب ةينبم امال لصولا ىف حتفتو « توكسلل هص لثم لاعفالا ءامسأ نم نيمآو . ةغللا لهأ نم ةعامج

 اذه ىلإ هعيمج عسجري ام كلذ ريغ ليقو « روما دنع بجتسا مهلا اهانعمو ءايلا دعب ةرسكلا لقثل رسكت م امن]و

 نمل ليقو « اهلئاقل بحي ةنجلا ىف ةجرد ليقو « نوكي كلذك ليقو « ريخ انمآ مهللا هانعم : لاق نم لوقك « ىنعملا
 فيعض دانساب ةريره ىبأ نع قازرلا دبع هاور ىلاعت هللا ءاسأ نم مساوه ليقو < الملل بيجتسا اک هل بيجتسا

 رفعج نع كلذ لن و كيلا نيدصاق اهانعم : ددشو دم نم لاقو « ةعامج هركن أو « هلثم ىعباتلا فاسي نب لاله نعو

 ىناحصلا ىريغلا ريهز ىنأ ثيدح نم دواد بأ دنعو . ةينايرس وأ ةيناربع ةملك ىه : ددشو رصق نم لاقو « قداصلا

 هلوق ىلإ ءاطع لاقو ) هلو . « بجوأ دقف نيمآب متخ نإ د ملم هلوق ركذ مث , ةفيحصلا ىلع عباطلا لثم نيمآ نا

 : لاق ؟ نآرقلا مأ رثأ ىلع نمؤي ريبزلا نبا ناكأ هل تلق : لاق ءاطع نع عرج نبا نع قازرلا دبع هلصو ( نيمآب

 دقو دجسملا لخدي ةريره وبأ ناكو : لاق . ءاعد نيمآ امن : لاق مث . ةجلل دجسلل نإ ىتح « هءارو نم نمؤيو معن
 ديك أتلل ماللا ةجلل دجسملا لهال ىأ دجسلل ةزمملا سكب نإ یت هلوقو . نيمأي ىق ال : لوقيف هيدانيف مامالا ما

 تاوصالا ىهو « نيتلا نبا هاكح ميج لا فيفختو ةدحومب « ةبجلل  ىورو « عفترملا توصلا : ةغللا لهأ لاق ةجللاو

 ىكحو < ةانثملا نوكسو ءافلا عضب ( ىنتفت ال ) هلو . قتأيس ا ماللا لدب ءارلاب « ةجرل » قهببلا هاورو . ةطلتخلا

 ىهو تاوفلا نم ةانثملاب امف ام إو ٠ تاياورلا نم ءىش ىف كلذ رأ مو ةمجعملا نيشلاو ءافلاب خسنلا ضعإ نع مهضعب

 هب كمت دقو « ةالصلا لخاد مامإلا عم نمي نأ ةريره ىبأ دامو ‹ قبسلا نم قازرلا دبع دنع مدسقت ام ىنعم

 ليوأت اذهو < مومأملا ةفيظو نم وه ىذلا نيمأتلاب ىنعزانت ال هانعم : لاقو نمؤي ال مامإلا نأ ٤ ةيكل املا. ضعب

 وبأ ناك : لاق عفار ىبأ نع تب اث نع دامح قيرط نم قببلا هج رخأ رخآ هجو نم ةريره ىنأ نع ءاج دقو < دسعل



 ۹۴ ظ 00 ا كدملا
 ليدعت و ةمانإلاب لغتي ناك هنأكو « فصلا ىف لعد هنأ ملعب ىتح نيلاضلاب هقبسي.ال نأ طرتشاف «ناؤرمل نذؤي ةر ره

 دقو « كلذ نع هاني ةريره وبأ ناكو ةريره ىنأ غارف لبق ةالصلا ف لوخدلا ىلإ ردابي ناوم ناكو « فوفصلا
 نيرحبلاب انذؤم ناكةريره ابأ نأ نيريس نب دمع قيرط نم.روصنم نب ديمس ىورف : ناوم ريغ عم كلذ هل عقو
 قيرط نم قازرلا دبع هئيب ىرضحلا نب ءالملا ناكنيرحبلاب مامإلاو « نيمآب هقبسي ال نأ مامإلا ىلع طرتشا هنأو
 ايد لاق هنأ لالب نع ناهثع ىنأ قيرط نم دواد وبأ هجرخأ لالب نع ةريره يآ لوق وحن یوو دقو « هنع ةملس ىبأ

 نا و ظفلب هنع ىور دقو « الالب قلي مل نامثع ايأ نإ ليق نكل . تاقث هلاجرو « نيمأب ىنقيتست ال < هللا لوسر

 قباسلا ليوأتلا فعضي ثيدحلا اذهو ؛ لوصوملا ىلع هريغو ىنطقرادلا هحجرو « لاسرإلا رهاظ وهو « لاق الالب

 ةالصلا ىف لخدي مامإلا نأب ةيفنحلا ضعب هب كسممو « هيلع ةريزه نأ مالك لث املا اذه لمح ام هنم عشب ال الالب نال

 ةيسانم : رينا نبا لاق « ا كسلا حصي الف لمتح اهبدسو نيع ةعقاو اهنآل رظف هيفو  ةمافإلا نم نذؤملا عارف لبق

 عاملا لوق فالخب ؛ ىعادلا ماقم ىف هنآل مامإلا هلوقي نأ كلذ ىضتقاف ءاعد نيمأتلا نأب مكح هنأ ةمجرتلل ءاطع لوق

 هلوقب دصاقملا لصف ىعادلاف ؛ طسبلا دعب صيخلتلا ماقم مات نيمأتلا نأ هباوجو « مومأملاب صتخيف ءاعدلل باوج اهنإ
 الصفم نيت م اعد هنأكسف مامإلا اهلا ناف عيملا لمشت ةملكب ىتأ نمؤملاو « هرخآ ىلإ ( ميقتسملا طارصلا اندها )
 نآرقلا مآ مت اذإ ناكر ع نبا نأ عفان ان ربخأ حيرج نبا نع قازرلا دبع هلصو ( حلا عفان لاقو ) هلو . الم مث
 ( مبضحيو ) هلوقو « اريخ كلذ ىف هنم تعمسو » لاق ءاهلوق ىلع مهضحيو اممتخ اذإ نمؤي نأ عد ال نيمآ لاق
 .حتفب « ازيخ » هريغلو « ىنيمشكلا ةباور یهو ا, اوثو الضف ىأ ةيناتحتلا نوكسب ( !ريخ ) هلوقو « ةمجعملا داضلاب
 م ةئسلا نم كلذ ىري و مهعم نمأ سانلا نمأ اذار مع نبا ناك» قهبلا هجرخأ ام هب عاش واخر اث دح ىأ ةدحوملا
 « جرج نبا نع دم نب جاجح انث دح لاق نيعم نب ىح دئاوف ىف ہانیور كلذكو < لوألا لثم قازرلا دع ةياددو
 نع) هلق . امومأم وأ امامإ نوكب نأ نم معآ كلذو « ةحتافلا متخ اذإ نمو ناك هنأ ةبج نم رمع نبا رثأ ةبسانمو
 هرهاظ ( هاربخأ امبنأ ) هل . « بابش نبا انريخأ و كلام نع بابحلا نب ديز قيرط نم ىذمرتلا ىف ( باهش نبا
 نمأ اذإ ) هلق . ىرهزلا ظفلل ةريسي ةرياغم ةباس ىلأ نع ورمع نب دمع ةءاور ىف قأيس نكل « دحاو امهظفل نأ
 هرخآ ىلإ (اندها) هلوق نم ةحتافلا ءاعد دارملاو « امد اذإ هانعم ليقو « نمؤي مامإلا نأ ىف رهاظ ( اونمأف مامإلا
 كلذ دريو ( نيلاضلا الو إل هلوق وهو نيمأتلا ىعدتسا عضوم ىلإ غلب اذإ هانعم ليقو « ءاعد نيمأتلا نأ ىلع ءانب

 « ةيطرش ةيضق اهوكل رظن هيفو لبق « مامإلل نيمأتلا ةيعورشم ىلع هب لدتساو « بابلا ثيدح ىف دارملاب حيرصتلا
 مساقلا نبا ةياور ىهو هنع نيتياورلا ىدحإ] ىف كلام فلاخو « عوقولا قيقحتي رعي اذاب ريبعتلا نأب بيجأو
 ىف هريملهنأب اذه باهش نبأ ثيد نع باجأو ءاقلطم نمؤي ال هنع ةياود ىفو « ةيربجلا ىف مامإلا نمؤي ال : لاقف
 ثیدح ىف ءاج كلذ نأ ابيرق ركذيس ام عم ‹ درفتلا هرضي ال ماما باهش نبا ناف ةحداق ريغ ةلع یھو « هريغ ثيدح
 .«:نيمأتلاب مومأملا نصتخم نأ بسانف عاد هنأب ىنصملا ثيح نم نمؤي ال مامإلا نوك ة يكل املا ضعب حجرو ؛ هريغ
 ىغبتف ةءارقلا ىف اكرتشا ا : لوقي نأ هلف هيلع اهبجوأ نم امأو « مومأملا ىلع ةءارق ال هنإ محلوق ىلع ءىجي اذهو

 ةفئاس انمؤع ىعادلا ةيمستو لاق « اعد هائعم : لاقف « مامإلا نمأ اذإ » هلوق لوأ نم مهنمو « نيمأتلا ىف اكرتشي نأ
 !ةاورااك ائمؤه نوره و انغاد موم ناكو ( اكتوءد تبمجأ دق 3 ىلاعت هلوق ىف ءاج اک ایعاد ىمسي نمؤملا نال



 ضع
 ناذلا باتك = ٥

 ىلع « بِلا دبع نبا هلاق هسكع ايعاد نمؤملا ةيمسن نم مزا الف ةمزالملا مدعب بقعتو « سنأ ثيدح نم هيودرم نبا
 اذإ » هلوق ىنعم : مهضعب لاقو « بيلغتلل وه امن ايعاد نوره نوك قالطاف حص ولو « حصب مل لصألا ىف ثيدحلا نأ
 لاقو . اعرشو ةغل ديعب اذه : ىبرعلا نبا لاق « اهلخدي مل ناو ادجن غلب اذإ دحتأ لاقي اك نيمأتلا عضوم غلب « نمأ

 حلاض ىبأ ةياورب هل اولدتسا تلق . همدع لصألاف الإو هب لمع هحجري ليلد دجو ناف « زاجم اذهو : ديما قيقد نبا
 ىضتقي نيشياورلا نيب عماف اولا « نيمآ اولوقف نيلاضلا الو مامالا لاق اذا د ظفلب باب دعب ةينآلا ةريره بأ نع

 نيمأتلا دارأ ىأ نمأ اذإ هلوقب دارملا ناب روك ذملا زاجلا لست ىلع  روهججلا باجأو . زاجلا ىلع « نمأ اذإ , هلوق لح
 اهلوقي مامإلا ناب حييرصتلا درو دقو « مامإلا اهلوقي ال نأ كلذ نم مزلي الو « اعم مومأملاو مامإلا نيمأت قفاوتيل

 الو مامإلا لاق اذإ » ظفلب ثيدحلا اذه ىف باش نبا نع رمعم ةءاور مهليوأت فالخ ىلع لديو « ةياور ىف كلذو
 جارسلاو ىناسنلاو دواد وبأ هججرخأ كيدحلا « نیمآ لوش مامإلا ناو نيمآ لوقت كئالملا ناف نيمآ !ولاقف نيلاضلا

 مل واو ىأ| « نيمآ اولوقف نيلاضلا الو لاق اذإ » هلوقب دارملا : امني امني عملا ىف ليقو . نمؤي مامإلا نوک یف حيرص وهو

 نمل لوالا ليقو « ىرطلا هلاق هدعب وأ مامإلا عم اهلوق ىف موماملا رييخ نبربخلا نم ذخؤي ليقو  نيمآ مامالا لقي

 نم هت ءارق عمسي دقف « ةءارقلاب هربج نم ضفخأ نيماتلاب مامإلا ربج نآل , هنع دعابت نمل ىناثلاو مامإلا نم برق
 . ىباطخلا هلاق هنيمات تقو هنال نيلاضلا الو لوقي همم اذإ نمؤي الإو < هعم نمأ هنيمات عمس نف , هنيمان عمسي ال

 هلي هلا لوسر ناکو د هلوقب باهش نبا هدر دقو ‹ هوركذ ىذلا هجولا نودي تسيل و ةلمتح ابلكءوجولا هذهو

 السم ناك نإو وهو « نيماتلا ةقيقح « نمأ اذإ » هلوقب دارملا نأ نيبف روكذملا ليواتلا رعشتسا هناك نيمآ لوقي

 هب مجرت اک ةيربجلا ىف هب رهجيف نمؤي مامالا نأ حجر اذاو , باب دعب ىنايس ام هوار ةريره ىبأ عينصإ دضتعا دقق

 ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو . اقلطم هب رسي : لاقف” كلام نع ةءاورو نييفوكلل افالخ « روما لوق وهو فنصملا

 رهجلا مزلتسي الف مولعم هعضوم ناب اوباجأو « هنيمأتب هنيمأت قلع دقو هب لعب مل مومألل اعومسم نيماتلا نكي ملول هنأ
 OO LEO لاتحال رظن هيفو هب

 ىديبزلا ةياور نم نابح نبالو « جارسلا هجرخأ « نيمأب رېج نيلاضلا الو لاق اذإ ب هللا لوسر ناکو » باهش

 قيرط نم ىديمحللو « نيمآ لاقو هتوص عفر نآرقلا مأ ةءارق نم غرف اذإ ناک د باہش نبا نع بابلا ثيدح ىف

 ةريره ىلأ مع نبا هللا دبع ىنأ قيرط نم دواد ىبالو ,نيلاضلا الو لاق اذإ د ظفلب هوحت ةريره ىلأ نع ىربقملا ديعس

 نب لئاو ثيدح نم نابح نبا هحصصو دواد ىنالو  لوالا فصلا نم هيلي نم عمسي ىتح  دازو هلثم ةربره ىفأ نع

 مهلميل مالسالا ءادتب | ىف نيماتل اب ربحي قلي ناك امن] : لاقف خسنلا ىلإ اموأ نم ىلع در هيفو « ىديبرلا ةياور وحن بح
 مامالا نيمات نع موماملا نيمات ريخات ىلع هب لدتسا ( اونماف) هلق ٠ مالا رخاوأ ىف ملسأ امن رجخ نب لئاو ناف

 دم وبأ خيشلا لاقو « روبمجلا لاق كلذبو ةنراقملا دارملا نأ نيتياورلا نيب عملا ىف مدقت نكل « ءافلاب هيلع بتر هنآل
 ةءارقل نيماتلا ناب هليلعت نكم : نيمرهلا مامإ لاق « هريغ ةالصلا نم ءىش ىف مامإلا ةثراقم بحتست ال : ىيوجلا

 نع ةزيزب نبا ىكحو « بدنلل روما دنع مالا اذه نإ مث . مضاو وهو هلع رخاتي ال كلذلف « هنيمأتل ال مامإلا

 موماملا مآ قلطم ىف مث لصم لك ىلع ةيرهاظلا هبجوأو : لاق « سالا رهاظب المع موماملا ىلع هبوجو معلا لهأ ضعب
 ؟ ةالاوملا كاذب عطقنت له اوفلتخا مث . ةيمفاشلا رثكأ لاق هب و , ةحنافلا ةءارقب الفتشم ناك ولو نمؤي هنأ نيماتلاب



 مم ۷۸۰ ثيدحلا

 (1) سطاعلل دحلاك ام قلعتي ال ىذلا سالا فال < ةالصلا ةحلصمل كلذب رومام هنال عطقنت ال امبعصأ : نيهجو ىلع
 «قفاو نف م هلوق لبق «نمؤت هک اللا ناف , لم دنع باہش نبا نع سنوي داز (قفاو نم هناف) لوق . لعأ هقاو
 الخ « نامزلاو لوقلا ىف ةقفاوملا دارملا نأ ىلع لاد وهو 5 تاوعدلا ىف قأبس اک باهش نبا نع ةليبع نال اذكو

 ىف ةكئالللا ةقفاوم ديري : لاق ثيدحلا ركذ امل هناف نايح ناك عوشلاو صالخالا ىف ةقفاوملا دارملا لاق نمل

 ءاعدلا ىف وأ « ءاعدلا ةباجإ ىف وأ ‹ ةدومحلا تافصلا نم كلذ وحن لاقف هريغ هيلا حنج اذكو باجي ريغب صالخالا
 لوقلا ىف ةقفاوملا راثيإ ىف ةكملا : رينملا نا لاقو . نينمؤبلل مهرافغتسا الملا نيماتب دارملا وأ « ةصاخ ةعاطلاب
 . اظقيتم ناكمهقفاو نف « مدنع ةلفغ ال ةكئالملا نل , اباح ىف ةفيظولاب نايتالل ةظقي ىلع موماملا نوكي نأ نامزلاو
 مهم نوبقاعتي نيذلا ليقو « مهنم ةظفحلا : ليقو . ةزيذب نبا هراتخاو « مهعيمج ةكئالملاب دارملا نأ هرهاظ نإ مث
 . ءامسلا ف وأ ضرألا ىف نم ةكئالملا نم ةالصلا كلن دهشي نم مهب دارملا نأ ربظي ىذلاو . ةظفحلا ريغ مهن] انلق اذإ

 قفاوف هاضيأ ةبنألا ورمع نب دم ةياور و « نيمآ ءامملا ف الملا تلاقو » باب دعب جرعألا ةياور ىف ىنايسو

 ضرألا لهأ فوفص لاق ةمركع نع قازرلا دبع ىورو « لسم دنع هيبأ نع ليهسل اهوحنو « ءامملا لهأ لوق كلذ
 ريصملاف ىأرلاب لاقي ال هلثمو . ىهتنا « دبعلل رفغ ءامسلا ىف نيمآ ضرألا ىف نيمآ قفاو اذاف « ءامسلا لهأ فوفص ىلع

 ىلع ءاللعلا دنع لو# وهو « ةيضاملا بونذلا عسسمج نارفغ هرهاظ ( هينذ نم مدقت ام هل رفغ ) هلق . ىلوأ هيلا
 . ةراهطلا بانك ىف ماب هتوضوك أضوت نميف نامثدع ثيدح ىلع مالكلا ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو « رئاغصلا
 اذه رخآ ىف سن وي نع بهو نبا نع رصن نب رحب نع مصالا سايعلا ىبأ نع قاجرجلا ىلامأ ىف عقو : ( ةدئاف )

 هاور اذكو « املودب رصن نب رحب نع قتنملا ىف دوراجلا نبا هاور دقف ةذاش ةدايز ىهو « رخات امو » ثيدحلا
 ةريرره ىبأ نع قرطلا عيمج ىف كلذكو بهو نبا نع امهالك ىلعالا دبع نب سنوي نع ةعرزخ نباو ةلمرح نع سم
 « اهتابئاب ةئيبع نبا نع امهالك ةبيش ىنأ نب ركب ىبأو رامع نب ماشه نع هجام نبا نم خسنلا ضعب ىف هتدجو ىن الإ
 ىنبدملا ناو ىديجلا ةئيدع نبا باععأ ظافح كل ذكو « الودي هفنصمو هدنسم ىف هاور دقركب ايأ نال ؛ حصب الو

 جاس یبا دل ولاو نامثع نع هيبأ نع نانس نب ديزب نب دمي ةورف ىنأ ةياور نم ةفيعض ىرخأ قيرط هلو .امهريغو
 هنأ معز نم أطخأو « هنع كلام ةياورب هيلا لصتم وه ( باهش نبا لاق ) هلو . ةريره يآ نع هريأ نع ليهس نع

 ىف ىنطقرادلا هجر خأ الوصوم هنع یورو . هداضتعا هجو |مدق دقو « باهش نبا لیسارم نم وه مث . قلعم

 وهو رع نب صفح هب درفت : ىنطقرادلا لاقو « هنع كلام نع قدعلا رمع نب صفح قيرط نم للعلاو بئارغلا
 «٠ ركذ الو نآرف ظفلب سيل هلال < ةالصلا لطبي نيمأتلا نإ مهوق ىف 29 ةيمامإلا ىلع ةجح ثيدحلا ىفو « فيعض

 دملاب هنإ لاق نم كسمت هيو « كيلا نيدصاق ىأ نيمآ ىنعم نأ قداصلا رفعج نع لقت ام مدنتسم نوكي نأ نكميو
 قفاوب مامإلا نيمأت نآل مامإلا ةايضف هيفو . هتالص تلطب اذكه هلاق نم نأب ةيعفاشلا نم ىلوتملا حرصو « ديدشتلاو

 لع هللاو ٠ اعورع» أريسي ائيش هنوكل هتءارق هيلع مطقي ال سطع اذإ هدحو مومألا نيمأت نأ باوصلا ) ١(
 قبس دقو . ةميدلا فئاوط ث.حأ نم ىهو <« ةلاض ةفئاط اهنأل ة«يمامإلا فالخ رک نأ حراشلا نم .نسمي ناک ام ( ۲)

 عاجإلا لئاسم ىف مهفالخ ركذ. نأل الهأ اوسيلو ةميشلا نم امالكو ةيديزلا نم رش ةيمامإلاو ءربتسي ال ةييديزلا فالخ تأ حراشلل
 معآ فاو ۰ فاللاو

 يرابلا عف م ج٤٣ م



 ناذآلا ناتك_ ۳ ٠

 اذإ ال مامإلا نمأ اذإ نمؤي امنإ مومأملا نأ سالا قايس رهاظو . هتقفاوم مومأملل تعرش اذهلو « ةكرئالملا نيمأت

 ىوونلا ىعداو . فالخلا ىفارلا قالطإ ىضتقم وهو « رئاخذلا د بحاص هب حرص اک ةيعفاشلا نضعب هب لاقو « كرت

 وأ ادمع مامإلا هكر ولو نمؤي مومأملا نأ ىلع « مالا » ىف ىعفاشلا صنو « هفالخ ىلع قافتالا « بذهملا حرش » ىف

 « همامإ هب رج ابف أرقي نأ هيلع سيل مومأملا نأ ىلعو « مامالل ةحتافلا ةءارق نيبعت ىلع ىطرقلا هب لدتساو « اوهس

 امولعم !سمأ تناك ةحتافلا ةءارق نأ ىضتقب قاسلا رهاظف ةحتافلاب صتخم نيمأتلا نأ نم هذخأ هنأكف لوألا امآف

 الصأ اهؤرقي ال هنأ ال امل مامإلا ةءارق لاح ةحتافلا أرقي ال مومأملا نأ ىلع لدي دقف ىناثلا امأو « مدنع

 نيالا لف ا = ۲

 ر ةريره ی نع رجرعألا نع دانا ىبأ نع كلام ارا فسو نب هللا ف شو س ۱

 اهادحإ تقف اوف « نيم ءامسلا ف ةكسئالملا تلاقو ؛ َنيْمآ كدحأ لاق اذإ » لاق هَ هلا لوسر نأ .هنع هلا

 « هب د نم دق ام هل رف « ىرخألا

 ىأو : رينملا نبا لاق . ةالصلا لاح ةديقم ريغ ةقلطم اهلل جرعألا ةياور هيف دروأ ( نيمأتلا لضف باب ) هلق

 نم لكل نيمأتلا ةيعورشم هنم ذخؤي و . ه أ ةرفغملا هيلع تبت رت دق مث « هيف ةفلكال اريسي الوق هنوكن م مظعأ لضف
 اذإ ١ هجولا اذه نم لسم ةءاور ىف نكل « كدحأ لاق اذإ » هلوقل اهجراخ وأ ةالصلا لخاد ناك ءاوس ةحتافلا أرق

 د اهدانسإ لسم قاسو _ دحآ دنع ةريره ىبأ نع مامه ةياور ىف معن . ديقملا ىلع قلطملا لمحيف « هتالص ىف مدحأ لاق

 هعمس نم لكل اقلطم ءىراقلا نمأ اذإ نيمأتلا بحتسيف قالطالا ىلع هلح نک اذهف ءاونمأف ءىراقلا نمأ اذإ »

 تفلتخا دحاو ثيدحلا ناف . ةحنافلا أرق اذإ مامإلا ”ىراقلاب دارملا : لاقي نأ نكميو . هريغ وأ لصم نم

 « ةكئالملا باب » ىف كلذ ىف ثحبلا ىنأيسو « نييمدالا نم لضفأ ةكئالملا نأ ىلع ةلزتعملا ضعب هب لدتساو . هظافلأ

 ش یلاعت هللا ءاش نإ قلخلا ءدب نم

 نيمأنلاب مومالا رج بسا - ۴۳
 تأ ةريره ىبأ نع حلاص ىبأ نع ركب ىبأ ىلوم یھ نع كلام نع لن "نب ولا دبع اڑ - 5

 لوق کاو نم هناف « َنيمآ : اولوقف ( َنيِلاضلا الو ماع بوضنلا ريغ )ل مامإلا لاق اذإ » لاق يلع هلا لوسر

 . ولكم ئبلا نع ةريره یا نع ةَ ىلأ نع ورک نب دمع هبات . « هبنذ نم مدقت ام هل رغ كاللا لوق

 هنع هنأ ىضر ةر ره ىلأ نع محلا ميشو

 [ 4٤۷١ : ىف هفرط - ۷۸۲ ثيدحلا ]

 لوالاو « نيمآب مامإلا رهج ه ىوحلاو لمتسملا ةياور ىفو ء رثكالل اذك ( نيمألاب موماملا رهج باب ) هلۆق

 ( ملا مامإلا لاق اذإ ) لوق . ثراحلا نب نمحرلا دبع نبا ىأ ( ركب يآ ىلوم ) هلق . دركي الل باوضلا وه

 ةبج نم ةمجرتلل ثيدحلا ةبسانم : رينلا نب نيزلا لاق ‹ لبق هيف ثحبلا مدقت دقو ؛ نمؤي ال مامإلا نأ ىلع هب لدتسا



 فأي مريع ۷۸۲ تیما

 وأ رارسإلا هب ديرأ ىتمو « رجلا لع لحاقاطم باطخلا هب عقو اذإ لوقلاو « نيمآ لوقب ىمألا ثيدحلا ىف نأ
 « اولوقف مامإلا لاق اذإ » لاق هنأ اهتم : تابج نم هنم ةبسانملا ذخؤت : ديشر نبا لاقو . كلذب ديق سفنلا ثيدح
 لو «اولوقف , لاق هنأ امو . ةفصلا ىف قافتالا رهاظلا ناكف اريج كلذ لاق الإ مامإلاو  لوقلاب لوقلا لباقف
 « مامإلا ةلاسم ىف ىنعي مدسقت ام ليلدب ىبجلا ىف هب لمع دقو « تابثإلا قايس ىف قلطم وهو  هریغ الو ربحي هدیقب
 « ماغإلاب ءادتقالاب رومام موماملا نأ مدقت هنأ اهئمو . قافتاب اهريغ ىف ةجح نكي مل ةروص ىف هب لمع اذإ قلطملاو
 رج نأ مزلتسي هلأب بقعلو < لاطب نبا هيلا قبس ريخألا اذهو . م | هرج هربج مزلف رې مامالا نأ مدقت دقو
 « هله ىهن دق مامإلا فلخ ةءارقلاب رهجلا ناب هنع لصفني نأ نكمي نكل « اب روج مامإلا نال ةءارقلاب موماملا
 اوناك ريبزلا نبا فلخ نم نأ ءاطع نع مدقت اع كلذ ىوقتي و « مامإلا عابتاب آلا مومع تحت الخاد نيماتلا قبف
 دجسملا اذه ىف جلب هلال وسر بامصأ نم نینئام تكردأ , لاق ءاطع نع رخآ هجو نم قتلا یودو < اربج نوئمؤي
 لاتو « ىوتفلا هيلعو ميدقلا ىف ىعفاشلا هيلا بهذ موماملل رهجلاو ٠ « نيمآب ةجر محل تعمس نيلاضلا الو مامإلا لاق اذإ
 هتعباتمو « للا ةمقلع نا ىأ ( ورع نب دمج هعبات ) هلو . ربحي هنأ امهحسأ نالوق ةلاسملا ىف رشك ألا لاق : ىعفارلا
 نب رضنلا قيرط نم قبيبلاو رفعج نب ليعامسإ قبرط نم ةميزخ نباو نوراه نب ديزي نع ىدادلاو دحأ ابلصو
 . «ءايملا لهأ لوق كلذ قفاوف  هتياور ىف لاقو « اص ىبأ نع ىمس ةياور وحن ورمع نب دم نع مهتنالث لبمش
 ورمع نب دمحو ايمس نأ هلصاح : لاقف ىتامركلا برغأو « ورع نب دمج ىلع افطع عفرلاب ( رمجلا عنو ) هلو
 ء اهنودب معلو ةطساولاب ةريره ىبأ نع ايور ىتاثلاو لوالا نكل . ثيدحلا اذه كلام مهنع ىور مهنالث ايمو
 نم انركذ دقو « الصأ و رمع نب دمع قيرط الو معن قيرط كلام وري لو « قايسلا هيلع لدي ال ءىثب هنم مزج اذهو
 نب ديعس قيرط نم ممريغو نابح نباو جارسلاو ةيزخ نباو اسلا اهاورف معن قيرط امأو « دم قيرط لصو
 الو غلب ىتح نآرقلا ماب أرق مث « محرلا نحرلا هللا مسي أرقف ةريره يأ ءارو تيلص » لاق رمجما معن نع لاله أ
 لوقي و « ربك |!هللا لاق نيتنثالا ف سواجلا نم ماق اذإو « رک أ هللا دمج املك لوقب و , نيمآ سانلا لاقو نيمآ لاقف نیل اضلا
 < ميحرلا نحرلا هللا مسبب نيجلا د هيلع ىقاسنلا بو « قل هللا لوسرب ةالص مكهيشآل ینا هديب ىسفن ىذلاو : لس اذإ
 ىف ىأ ,ميشأد هلوقب دارأ ةريره وب أ نوكي نأ لامتحاب هلالدتسا بقعت دقو « كلذ ىف درو ثيدح حصأ وهو

 , اييزق ايس اک ةلمسبلا ركذ نودب ةريره ىلأ نع يعن ريغ ةءاج هاور دقو < اهئازجأ عيمج ىف ال ةالصلا مظعم
 « هصصخم ليلد تبثب ىح همومع ىلع لمحيف .ازجآلا عيج ىف رهاظ ريخلاو « هتدايز لبقتف ةقث ايمن نأ باوجلاو
 للعأ هتلاو . وربع نب دمج ةعباتم فالخب « طقف نيمأتلا تايئإ لصأ ىف يعن ةعباتم نأ ءانركذ ام فرع : ( هيبنت )
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 ۹۹۸ ۰ ٠
 ناذآلا باك د

 ةجرت كانه قيس دقو < ةمامإلا با بأ ىف ةمجرتلا هذه داربإ قئاللا ناك ( فصلا نود عكر اذإ باب ) هلق

 ميس مأ ةالص ىف هيف روكذملا سنأ ثيدح لدتسا لاطب نبا نأ كانه تركذو « افص نوكت اهدحو ةأرملا ,

 « ةمالا رايك ن م ةعامج نع هب لالدتسالاب اقوبسم هتدجو مث ؛ ةأرملاب لجرلل اتاحلإ فصلا فلخ درفنملا ةالص ةحصل

 فلخ ءرملا ةالص نال هب لالدتسالا حصي ال : لاقف ةع زخ نبا هبقعت نم همالك ىلع تفقو نم مدقأو « بقعتم هنكل

 ىرخأ ةآرما كانه نكي مل اذإ اهدحو ةأرملا ةالصو « هئرجم ال وأ هئزحت لوقب نم قافتاب اهنع ىهنم هدحو فصلا

 ىبنلل الج زاوجلا قلطم ىلإ رظن هب لدتسا ىذلا نأ رهاظلاو ؟ ىهنم ىلع رومام ساقي فيكف « قافتإب ا رومأم

 تاي مل ثيح ىراخبلا امف عزون ام ةجرتلا هذه : رينملا نب نيدلا رصان لاقو < بايحتسالا ىلع سالاو هيزنتلا ىلع

 ىف (دايز وهو لعالا نع ) هلو .« دعت الو » هلوقب دارملا ىف ءاملعلا فالتخاو ثيدحلا لاكشال ء اذإ , باوحي

 راغذص نم ىلهابلا ةرق نب ناسح نبا وه دايزو « ةبيش ىنأ نبا هجرخأ لعالا دايز انثدح مامه نع نافع نع.ةياور
 هوو . ىرصبلا وه ( نسحلا نع) هلو ٠ نوبرصب هلك دانسالاو « ةفشلا قوقبشم ناك هنال ملعالا هل لية « نيعباتلا

 ىورب ااو « ةركب ىبأ نم عمسي مل هنإ ليقو ٠ هنعنع نسحلا ناب مهضعب هلعأ دقو « ىنقثلا وم ( ةركب يأ نع )

 « هثدح ةركب ابأنأ نسحلا ىنثدح ه لاق لعالا نع ةبورع ىنأ نب ديعس ةياورب لالعالا اذه درو « هنع فئحالا نع

 داز « دجسملا لخد هنأ » ةروكذملا ديعس ةياور ىف ( لب ىنلا ىلإ ىهتا هنا ) لوق . ىناسنلاو دواد وبأ هجرخأ

 ةياور نم ىواحطلاو « ىعسي قلطناف ةالصلا تميقأ دقو » هيبأ نع ةركب ىبأ نب زيزعلا دبع ةياور نم ىناريطلا
 فرضنا الف د ىاربطلا دنع داح ةياور ىف ( كلذ ركذف ) هلو . « سفنلا هزفح دقو » معالا نع ةبلس نب دامح

 رينملا نبا لاق ؛ ريخلا لع ىأ ( اصرح هللا كداذ ) هلوق . « عكار وهو فصلا لخد مكيأ : لاق مب هللا لوسر

 . ةصاخلا ةبجلا نم هأطخو « ةعاحلا ةليضف كاردا ىلع صرحلا ىمو ةماعلا ةرجلا نم ةركب ىنأ لمف لِ ىنلا بوص

 ام درو دقو « فصلا ىلإ ىثملا نم مث فصلا نود عوكرلا مث ديدشلا ىعسلا نم تعنص ام ىلا ىأ (دمتالو) هلق

 ةباور فو « ىعاسلا نم لاقف , ةروكذملا زيزعلا دبع ةياور ىفو « اهضعب مدقت اک هثيددح قرط ىف احرص كلذ ىنضتقي

 « كعم ةعكرلا ىنتوفت نأ تيشخ : لاق ؟ سفنلا اذه بحاص كيأ لاقف د ىناربطلا دنع نسحلا نع ديبع نب سنو

 هريغو دواد ىنأ دنع داح ةياور فو « كقبس ام ضقاو تكردأ ام لص ٠ ثيدحلا رخآ ىف هنع رخآ هجو نم هلو

 هذهب بلهملا كسمو « عكار وهو فصلا لخد كيأ » ابيرق هتياور نم مدقت دقو « فصلا نود عكارلا كيأ »

 رصحتي ملو . ها مئاهلا ةيشكاهنال امكار هيشم ىف هسفنب لثم هنال « دعت ال د هل لاق امت] : لاقف ةريخالا ةياورلا

 مدقت دقو ؛ فصلا فلخ درفنملا مارح] ىف ةهاركلا مدع كلذ ىضتقال ارصحنم ناك ولو « هتروح ا كلذ ىف ىنا

 ثيدحب أولدّتساو « ةميزخ نباكةيعفاشلا ندع ضعبو قحسإو دمحأ هم رحت ىلإ بهذو « هتيهارك ىلع قافتالا لقت
 .ناسلا بادأ هجرخأ < ةالصلا ديمي نأ هماق هدحو فصلا فلخ ىلصي الجر أر قلع ینلا نأ » دبعم نب ةصناو

 فلخ درفنمل ةالص ال » دازو .هوحن نابيش نب ىلع ثيدح نم اضيأ ةمرزخ نبالو + امهريغو ةمزخ ناو دحأ هحمصو

 ىقأ ةركب ىنأ نوكل بابحتسالل ةصباو ثيدح ىف سآلا نأ ىلع ةركب ىنأ ثيدحن هريغو ىعفاشلا لدتساو « فصلا

 . لضفالاوه ام ىلإ دشرأ هنأكف « كلذ ىلإ دوفلا نع ىب نكل «.ةداعالاب نمؤنإ لو فصلا فلخ ةالصلا نم رحب

  فيعضت هلا سيلو ةمات هتالص : لاقق هدحو فصلا فلخ ىلص نيف مهارإ] نع ةريغملا قيرط نم قبلا ىودو



 ۳۹ ۷۸۵ - ۷۸۲ ثيدحلا

 أدتبا نف « ةصباو ثيدح مومعل صصخ ةركب ىنأ ثيدح نأ وهو « رخآ هجوب نيئيدحلا نيب هريغو دحأ عمجو
 « ةركب نبأ ثيدح ىف اک ةداعإلا هيلع بحت مل عوكرلا نم مايقلا لق فصلا ىف لخد مث فصلا فلخ ادرفنم ةالصلا
 ازئاج ناكل عفلا كلذ نأ « دمت الو هلوق نم مهضعب طبنتساو . نابيش نب ىلعو ةصباو ثيدح مومع ىلع بجتف الإو
 ةءارقلا ءزج » ىف ىراخبلا ةقيرط هذهو إب ىنلا هنع ىن ام ىلإ دوعلا زوج الف « دمت ال هلوقب هنع ىبنلا درو مث
 باج آو ؟ صرحلا ةدايزب هل اعد اک كلذ ىلإ دوعلا مدعب هل اعد ال مل : لاق نم باوج هتررح ام ذخؤي و « مامإلا فاخ
 نع عقو امن] ىلا نأ ىلع ىنبم وهو . ه١ ةالصلا لوأ كاردإ نم لضفأ نوكي سمأ ىف رخأت ام ر هنأ زوج هنأب
 « دوعلا نم نيعلا مضو هلوأ حتفب تاياورلا عيمج ىف هانطبض « دت الو ه هلوق : ( هيبنت ) . كلذكس يلو ريخأتلا

 نم مدقت ام ةروبشملا ةياورلا حجريو « ةداعالا نم نيعلا رسكو هلوأ مضإ ىود هنأ حيباصملا حارش ضعب کحو
 ةر ره ىنأ نع نسح دانساب ىواحطلا یورو < كقبس ام ضقاو تكردأ ام لص » ىلارطلا دنع هرخآ ىف ةدايزلا
 ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو « فصلا نم هناكم ذخأي تح فصلا نود عكري الف ةالصلا مدحأ ىتأ اذإ » اعوفرم
 روصنم نب ديعس ننس ىف اع رص كلذب سالا درو دقو « اهياع هدجو لاح ىأ ىلع مامالل لخادلا ةقفاوم بابحتسا
 ادجاس وأ امك ار وأ امئاق قدجو نم » لاق لب ىنلا نأ ةئيدملا لهأ نم سانأ نع عيفر نب زيزعلا دبع ةياور نم
 هنكل « فعض هدانسا ىفو اعوفرم لبج نب ذاعمو ىلع نع هو ىذمرتلا ینو « اهلع انآ ىتلا لاحلا ىلع یم نكيلف
 ةروكذملا روصنم نب ديعس قيرطب ريجني

 عروك للا ىف ريبكستلا ماكإ ببسإب - ٠6
 رولا نب كلام هيف و . هلل وبلا نع سابع نبا هلا

 ن نا رع نع فرط نع ِءالعلا ىلأ نع ی را نع دلاخ انثدح لاق ىلعساولا قاحسإ اشو - 4

 للا لوسر حم اهيلصت اٿ ةالص للا اذه رڪ ڏڌ : لاق ةرصبلاب هنع هٿ ضر لع عم لص » لاق ونصح
 « عضو اکو مفر اك رکی ناك هنأ رک دف ' هل

 [ ماك « ال45 : ىف ءافرط  اله4 ثيدحلا ]

 هنأ » ةريره ىلأ نع لس ىلأ نع باه نبا نع كلام انريخأ لاق فسوي نهه “دبع اشر - ١
 « تلي نا لوسرب ةالص بشل ىلإ : لاق فّرَصنا اذاف « َمفَرو ضفخ اک رگ یف مهب لصي ناك

 تاب [ ۸۰۳ ءالوه هالوك : ىف ةفارطأ ب ۷۸١ ثيدحلا ]
 ىف ريبكتلاب ةالصلا تاريبكت ددم مامتل,دارملا وأ « هماتب ىهتني ثيحب هده ىأ ( عوكرلا ىف ريبكسلا مام باب ) هلق

 نمحرلا دبع ثيدح نم دواد وبأ هاور ام فيعضت ىلإ ةراشإلا مامتإلا ظفلب دارأ هلعل و : تلق . ىنامركلا هلاق عوكرلا
 هنأ ىسلايطلا دواد ىنأ نع خييداتلا ىف ىراخبلا لقت دقو « ریبکتلا متی مذ لي ىلا فلخ تيلص ه لاق ىذبأ نبا
 هتمص رب دقت ىلع بيجأو « لوب وهو ناره نب نسحلا هب درفت : رازيلاو ىرطلا لاقو « لطاب اندنع اذه : لاق
 مامتالا ىآ (يلب ىنلا نع سابع نا هلاق) هلق . هدع م وأ هب ربجلا متي مل دارملا وأ « ذاوجلا نابل كلذ لعف هنأب



١٠ ۲Y ناذآلا باتکہ ٠ 

 امل ةمركمل هلوق هيفو هدعب ىذلا بابلا رخآ ىف لوصوملا هثيدح ىلإ كلذي راشأ هنال ء ىنعملاب كلذ لاق هنأ هدا صو

 ىنلا نع لقن هنأ كلذ مزاتسيف < قلي ىنلا ةالص اهنإ » ةريبكت نيرشعو نين ربظلا ىف ريك ىذلا لجرلا نع هربخأ
 دعبي اذهو « عوكرلا ىف ريبكتلا كلذ مزال نمو « كلذ نم رثكأ اهتاذل اهيف عقب ال ةيعابرلا نآل , ريبكتلا ماهأ] كلَ

 باوبآ دعب فلؤملا هدروأ دقو « كلام ثيدح بابلا ف لخدي ىأ ( ثريوحلا نب كلام هيفو ) هلق . لوالا لاتتحالا

 وه ىريرجلا و ٠ ناحطلا وه ( دلا انربخأ ) موق . « يكف عكر مث ماقف » هظفلو « نيتدجسلا نيب كىلا باه د ىف

 نويرصب هلك دانسالاو « هنع ثيدحلا اذه ىور ىذلا فرطم وخأ ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي وه ءالملا وبأو « ديعس

 ةعقو دعب ىنعي (ةرصبلاب ) بلاط ىبأ نبا ىأ ( ىلع عم ) نارمع ىأ ( لص ) هلق . ةوخإلاو نارقألا ةياور هيفو

 ىور دقو ‹ كرت دق ناك هركذ ىذلا ريبكشلا نأ ىلإ ةداشإ هيفو « ءارلا حتفو فاكلا ديددتب ان ركذ ) هل . لجلا

 امإ ےب هللا لوسر عم ايلصن انك ةالص ىلع انركذ ١ لاق ىرعشالا یسوم ىبأ نع حی دانساب ىواحطلاو دحأ

 « ديجن ابأ اي - نيصح نب نارمعل ىنعي  انلق : لاق فرطم نع رخآ هجو نم دحالو « ادمع اهانكرت امإو اهانيسن

 لمتع اذهو . هتوص فعضو ربك نيح نافع نب نايثع : لاق ؟ ریبکتلا كرت نم لوأ نم « رغصم مج لاو نونلاب وه

 نم لوأ نأ ديبع وبأ یورو . ةيواعم ريبكتلا كرت نم لوأ نأ ةر ره ىبأ نع قاربطلا ىورو . رجلا كرت ةدادإ

 كلذ لح دقو . نامثع كرتب هکر ةيواعم نأكو « ةيواعم كرتب هكرت آدايز نال هلبق ىذلا فاني ال اذهو . دايز کرت

 ٠ نکل « « نيتدجسلا نم ضبني وهو رکی باب » ىف آلا ديعس ىبأ ثيدح هحشربو « ءافخإلا ىلع لملا لهأ نم ةعامج

 ىودو « لعفت ةيمأ ونب تناك كلذكو : لاق « عفرلا نود ضفخلا ىف ريبكتتلا نوكرتب اوناكاموق نأ ىواحطلا كح

 . درفنملا نيب مهضعب قرفو « مارحإلا ةريبكت ىوس ركي ال ناك هنأ فلسلا ضعب نعو رمع نبا نع هوحن رذنملا نبا

 ةيعورشم ىلع مالا رقتسا نكل « درفنملا هبلا جاتح الف مامإلا ةكرحب ناذيالل عرش ريبكنلا ناب ههجوو « هريغو
 ٠ للملا لهأ ضعبو دمحأ نعو . مارحإلا ةريبكت ادع ام ةيبدن ىلع روبمجلاف ء لصم لكل عفرلاو ضفخلا ىف ريبكتلا

 أ فسلكملا نأ عفرلاو ضفخلا ىف ريبكتلا ةيعورشم ىف ةكححلا : رينملا نب نيدلا رصان لاق ©'2 هلك بحي رهاظلاب

 ىف دبعلا ددجي نأ ىمأف « ةالصلا رخآ ىلإ ةينلا بحصتسي نأ هقح نم ناكو « ريبكلاب ةنورقم ةالصلا لوأ ةينلاب
 «٠ ةالصلا ىف تالاقتتالا عيمج ىف ماع وه ( عضو املكو عفر الكر هلق . 29 ةينلا راعش وه ىذلا ريبكتلاب اهئانثأ

 ىبأ ثيدح نم اضيأ ماعلا ظفللا اذهب ءاج دقو « ديمحتلا هيف عرش هناف عامجالاب عوكرلا نم عفرلا هنم صخ نكل

 یرادلا دنع دوعسم نبا ثيدح نمو « یاسشلاو دحأ دنع هانركذ ىذلا ىسوم ىب أ ثيدح نمو « بابلا ىف ةر ره

 ثيدح نمو ؛ ىناسنلاو دمحأ دنع رمع نبا ثيدح نمو « هدعب ىذلا بابلا ف سابع نبا ثيدح نمو ؛ ىواحطلاو

 دقو « بوجولل ىمألا لسأو « هب يمآو هيلع ظذاح لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأل ء ليلدلا ثيح نمربظأ لوقلا انهو )١(

 مدع ىلع لوك ويف ريبكتلا مات مدع نم ةيواممو نابع نع ىور ام امأو ٠ « ىلصأ ىنومتيأر اک اولص » ملسو هيلع هلأ ىلص لاق

 رئاس نعو انهنع هللا ىضر ايهيأر ىلع ةمدقم ةجحلاف امهم عقو كرثلا نأ لست ىلعو « امهب نظا انامحإ هاكرت امهنأ ال كاذب يملا

 ملعأ هاو ٠ نيمجأ ةباحصلا

 مظم لك نم مظعأو یک لك نم ربك أ هئاحبس هلا نأ ىلع ىلصلا هيت ريبكشلا راركت ةيعرش ىف ةنكملا نإ ليق ولو (؟)

 ابلطو هناعبس هل اميظت .ابيف عوشحلاو « بلاقلاو باقلاب الع كلابفإلا يغبني لب « ءايشألا نم ءىدب هتءاط نع لغاشتلا ىنبني الف
 0 لمآ هللاو ٠ ابجونم .كلذ ناكل « هاضرل



 ۷۸٥ - ۷ ٠ كييدحلا
 فه

 ؛رازيلا دنع راج ثيدح نمو « نابح نبا دنع رجح نب لئاو ثيدح نمو « روصنم نب ديعس دنع ديز نب هللا دبع
 « مل للمي » ىنيمكلا ةياور ىف ( مهب ىلصي ) ةريره ىبأ ثيدح ىف هلوق . هيف ةريره ىلأ ثيدح نم ارسفم قأيسو

 دوجسلا ىف ريبكحتلا ماعإ صاب. - 5

 ٌتيلص » لاق هللا دبع نب ف ٌرْطُم نع ريرج نب ناليغ نع دا امدح لاق نامثلا وأ زم — ۷۸١

 رک ةأر عفر اذإو « ربك جس اذإ ناكسف نيصُح دور نا رعو انأ هنع فا ىطر بلاط ىبأ نب ىلع فاح
 الص اذه ىنرك ذ دق : لاقف نیصح نب نارع ىديب دخ ةالصلا 'ىفق الف . تيكن تك لا نم ضم اذإو
 « ب دمع الص انب یلص دقل لاق وأ - للي دمع

 ماقا دنع الجر تيأر » لاق ةمركع نع رشب ىبأ نع م انن دح لاق نو نب ورع شرم - ۷
 ةالص “الت سيل وأ : لاق هنع هللا ىضر سابع نبا تربخأف . مضواذإو ماق اذإو « مترو ضف لكى رکی 2 0 : 0 ٤ : 1 ب ماس و2 س

 ؟« كل مأ ال هلي وبلا

 [ ال88 ىف : هفرط ۷۸۷ ثيدحلا ]

 لسحب لاق نمل افالخ مامإلا فلخ نوكيي نيتثالا فقوم نأ ىلع هب لدتسا ( نارمعو انآ بلاط ىنأ نب ىلع فلخ
 ةرصبل اب ناك كلذ نأ مدقت دقو . امهريغ امبعم نكي مل هنآ هيف سيل هنال ظن هيفو « هلامث نع رخآلاو هنيمب نع امهدحأ

 نع ةبورع ىنأ نب ديعس قيرط نم دحل عقوو « نارمع نع لاله نب ديمح ةياور نم روصنم نب ديعس هاور اذكو
 عقو كلذ نوكي نأ لمتحيف « فرطم نع دحاو ريغو ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبعل اذكو ‹ ةفوكلاب ناليغ
 طتف نيتمكرلا نم ضوبنلاو عفرلاو دوجسلا ركذب انهو مومعلا ةغيصب ءالعلا ىبأ ةياور ىف هركذ دقو « نيدلبأاب هنم
 (قركذدف) هوَ ٠ ىلع الصب نارمع اهركذت ىتح اهف ريبكدتلا كرت ناك ىتلا یھ ةئالثلا عضاوملا هذه ناب راعشإ هيفف
 دقف دامح نم نوكيي نأ لمتحتو « هتاور دحأ نم كش وه ( لاق وأ ) هلو . « نركذ دقل » ىنيمشكلا ةياود ىف

 ةياور فو ‹« كشي ملد « ړل هللا لوسر ةالص لثم اذه انب لص » ظفلب ةيورع ىبأ نب ديعس ةناور نم دحأ هاور

 راشأو ٠ ةالصلا نم نكر هنأ ىلع هوقلتي ل فلسلا نأ ىلع لدي ريبكتلا كرت نم ىلع ريكسدلا كرت : لاطب نبا لاق
 نالاوب ىف فالخلاو «دحأ نع مدقت امل رظن هيفو « ةمات هتالصف هكر نم نأ ىلع رقتسا عامجإلا نأ ىلإ ىواحطلا
 نع روصم نب ديعس حرص ( رشب ىبأ نع) هل . اقباس اءامجإ ديري نأ الإ كلام بهذم ىف تباث هكرتب ةالصلا
 « حطبالاب خيش فلخ تيلص » ليعامسالا ةياور ىف ( ماقملا دنع الجر تيد ) هلق . هثدسح رشب ابآ نأب مشه
 ظفلب هدعب ىذلا بابلا لوأ ىف ىتأبسو , دجسملا ىف شرفت ىتلا ءاحطبلا حطبالاب دارملا نوكي نأ الإ « حصأ لوآلاو
 ¢ 5 هآر هنأ لع تاياورلا هذه تقفتاو < ةريره ابأ قرطلا ضعب ىف هاهس هنأو € 6 خيش فلخ تيلص 9



 نلذألاباتك ۲ 0 ٠١

 زوجتلا ىلع لمح مل ناف لِي ىنلا دجسم ىف لصب الجر تيأر » ةمركع نعريبزلا نب بهبح قي رط نم جارسللو

 تابثالا ءاضتقمو ؛ روكذملا راكنإلل راكنا ماهفتسا وه (عتِلَم ىنلا ةالص كلت سيل وأ ) هلق . ةذاش ىبف الاو

لك » اهدعب ىلا ةياورلا ىف هلوق اذنكو ‹ رجزلا دنع برعلا اهلوقت ةلك ىه ( كل مأ ال ) وق" . ثلا ىن هنآل
 , كت

 شنا هتقيقح نوديري الو كلذ نوقلطي دق مهنكل « همأ هدقفت نأ وأ همأ دقفي نأ هيلع اعد هنأكف « كمأ

 كلذ نم ءىرب وهو لبجلا ةياغ وه ىذلا حلا ىلا ليلجلا لجرلا كلذ بسن هنوكا سابع نبا دنع كلذ ةمركع

 دوحسلا نم ماق اذإ ريبكساا تاب —- ۷

 کم رخيش فلَخ تیلص » لاق ةمرك نع داق نع ماك انربخأ لاق ليعاممإ نب اىموم (شرو - ۷۸۸
 « تلي جاا ىنأ نس , كمآ كتلك : لاقف ) ىح هنأ ا نال تاقف 1 ت نب رشعو نك

 ل

 ظ « ةمركع انث دح ةداقق انثدح ُنابأ انتل : ئموم لاقو

 4 موقي نيح ريك« ةالصلا ىلإ ماق اذإ هيب هللا وسر ناك» لوقي ةريره ابأ مهم هنأ ثراحلا نب نح را دبع

 ك انبر : معاق وهو لوقب 'مث « ةدك ا ن هما فرب نيج هديت نمل هللا حسمت : لوقي مث « مکر ب نيح کی
 هن رة 2 -ِ كس ٠ 9 د /

 "م «هتنأر غفرت نيح "ريكا "< « ىوبي نيح "بكي م ا كلو : ثيللا نع حلاص "نب هللا ةدبع لاق - جلا
 ”نيح رکبو ءابيضقي یتح ماك ةالصلا ىف كلذ لعفي ٤ َ 0-3 مفر نیح رکی > خس ”نيح سكي

 « سوللا دعب نينا نم موقي
: 

 دنع ةداتق نع ةيورع ىلأ نب ديعس دا ( خيش فلخ تيلص ) هلق . ( دوجسلا نم ماق اذا ريبكنتلا باب ) هلق

 هللا دبع قيرط نم ىناربطلاو ىواحطلاو دسالو ‹ لوآلا دهشتلا نم مايقلا ةريبكتو حاتتفالا ةريبكت عم ةريبكت

 ليعامسا نبا وه (ىسوم لاقد) هلو . « ةريره وبأ انب ىلص ه لاق ةمركع نع نيتفيفخلا ميجلاو نونلاب وهو جانادلا

 ىف هطرش ىلع هنوكل امهدرفأ امو , ةداتق نع امهالك نابأو مامه نع لصتم هديع وهو <« مامه نع ثيدحلا ىوار

 دقو « ةمركع نع ثيدحتلاب ةداتق حرصت نابأ ةياور تدافأو . تاعباتملا ىف هطرش ىلع هناف نابأ فال , لوصالا

 هريدقت فوذح أدتبم ريخ عفرلاب (ةنس) هلوقو . ليعامسالا دنع ةروكذملا ةبورع ىلأ نب ديعس ةياور نم هلثم عقو

 (نمح رلادبع نركب وأ قربخأ) هلو : ليعامسالا دنع مامه نع یسوم نب هللا دبع ةءاور ىف كلذ تلث و « ةنمم كلت

 نہ رلا دبع نب ةبلس ىبأ نع باهش نبا نع كلام لاقو « لسم دنع بابش نبا نع حيرج نبا هعباتو « ليقع لاق اذك

 رمعم هعباتو « باهش نبا نع سنوب ةءاور نم الوطم ىتاسنلاو ملم هجرخأ اذكو ٤ أرصتخم بايب لبق مدقت اک

 باب , ىف قايس اي اعم امهنع باهش نبا دنع ثيذدحلا لب احداق فالتخالا اذه سيل و « جارسلا دنع باش نبا نع

 وهو « امئاق ريبكلا هيف ( موقب نيح ىبكي) هلق . ةريره بأ نع اعيمج امهنع هنع بيعش ةباور نم « ريبكنلاب ىوهي



 هوو 0 ۷۹١ بالا ثيدحلا

 هلم و رھا ريبكنلا ةت راقم ىلع ليلد هيف : ىوونلا لاق ( عكرب نیح ريكي مث ) هلو . رداقلا قمح ىف قافتالاب
 اذه ةلالدو . ىبتتا عكارلا دح ىلا لصي ىتح هدم و « عوكرلا ىلا لاقتتالا ىف عرشب نيح ریبکنلاب أدبيف « الط .

 ركذ ديمحتلا نأو « ضوبنلا ركذ عيمسنلا نأ هيف (خلا عفرب نيح) هلق ٠ ةرهاظ ريغ هركذ ىلا طسبلا ىلع ظفلا

 ةمامالا لاح ىلع ةل وم ةفوصوملا مب ىنلا ةالص نإل . كلام افالخ امهنبب عم مامالا نأ ىلع ليلد هيفو « لادتعالا

 خاص نب هقا دبع لاق ) هلو . باوبأ ةسمخ دعب هيف ثحبلا ىتايسو « هلاوحأ نم بلغالا رثكالا وه كلذ نوكل
 ثيدحلا قابامأو : ,دحلا كلو , هلوق ىف واولا ثيللا نع هتياور ىف داز ملاص نبا نأ ىنعي (دملا كلو : ثيللا نع

 تامعب انملا ىف هدروب امنا اص نباو ‹ لوصالا ىف هطرش نم ىحب نال هاخيش امهو اعم امهنع هقسي مل امهاو « هيف اقفتاف

 دنع سنويو سم دنع حييرج نبا ةياور ىف اذكو « واولا تابئاب باهش نبا نع اضيأ بيعش ةياور نم ىقأيسو

 هلاق لاحلا واو ىه ليقو فوذح ىلع ةفطاع ليقو ةدئاز ىهو « مجرأ واولا توبشب ةياورلا : ءايلملا لاق « ىثاسنلا

 « ىوج هو ‹ بيعش ةياور ىف وه اذكو « ادجاس ىنعي ( ىووب نيح رکی مث ) هلق ٠ هادع ام فعضو ريثالا نا

 ( سولجلا دعب ) هلوقو « نييلوالا نيتعكرلا ىأ ( نيتنثلا نم موقي نيح ركي ) هلق ٠ طقس ىأ هلوأ حتفب هانطبض

 « عفرو ضفخ لك ىف ركي ناك و امف لاق ثيح ةمدةتملا ثيداحالل رسفم ثيدحلا اذهو . لوالا دبشتلا ىف ىأ

 عروك نا ف بك الا یل فک الا عضو ساب - 4
 هينبك 5 نم هد فكي بلا نكمأ : هباحسأ ىف ديم وبأ لاقو

 ىلإ تلَصو لوقيادَص نب بتم تسمم لاق رف ىلأ نع بش انئادح لاف ولولا وبأ نم - ۰

 انيدمأ مضت نأ انّرسأو هنع انيهنف ” 0 انك لاقو ىبأ ىناونق ؛ یدین نیب اهمصَو من نيب تقبطف ىلأ بنج

 « بك لا ىلع

 ىنأيس ( دی وبأ لاقو ) هلق . ةبکر ىلع فک لك ىأ ( عوكرلا ىف بكرلا ىلع فک الا عضو باب ) هلق
 ام هيوقي . عوكرلا ىف ةروك ذملا ةفصلا نايب انه هنم ضرغلاو « دبشتلا ىف سواجلا ةنس باب ه ىف الوطء الوصوم

 مزج اک ربك الا وهو ءار هرخآو ءافلابو ةيناتحتلا حتفب ( روفعي ىبأ نع ) هلوق . قيبطتلا خسن نم دعس هيلا راشأ
 ىدبملا هاب ر ومعي ىبأ نع لیئارسا قيرط نم هتياور ىف ىرادلا حرصو . ربلا دبع نأ عينص ىضتقم وهو ىزملا هب

 ةمدقملا ىف امهمسا !ةركذ دقو « بقعتو ‹ رغصالا هنأ لم حرش ىف ىوونلا ركذو « عازن الب ربك الا وه ىدبعلاو
 هلق ٠ عوكرلا لاح ىف نک یطاب نيب تقصلآ ىأ ( تقبطف ) هلو . صاقو ىبأ نبا ىأ ( دعس نب بعصم ) هلو
 وه كلذ ىف یمانلاو سألاب دارملا نأ ىلع ءانب روكا قيبطتلا خسن ىلع هب لدتسا (انرمآو هنع انيق لعق انك)
 E ىراخيلا فرصت ىضتقم وهو <« عفرلا ابكسح نأ حجارلاو « ابف فاتخم ةغيصلا هذهو « لب ىنلا

 نيب مدبأ اولعج ومكر اذإد وهسم نب هللا دبع ون ناک, ىرادلا دنع ةر ذملا ليئارسإ ةءاور قو . هدي ىف هجرخأ

 نا الرا ر كل لمت ل مم كاسم دالا ذم تاتا ٠ تدم اىد برق نأ بج لإ تلا مذاغنأ

 ىور ام الإ كلذ ىف ءالعلا نيب فالخ ال معلا لهأ دنع خودنم قيبطتلا : ىذمرتلا لاق . مهبأ نع هوذخأ دوعسم

 ىرابلا ف © ere م



Vtناذالا باتك ۔ ۰  

 هريغو لسم حب ىف الصتم دوعسم نبا نع كلذ درو دقو . ىهتت ا نوقبطي اوناک مهنأ هباحصأ ضعب و دوعسم نبا نع

 برضف انكر لع انيديأ انعضوف » لاق ثيدحلا ركذف هلا دبع ىلع الخد امهنأ دوسألاو ةمقلع نع ميهارب] قيرط نم

 نبا نأ ىلع اذه لمحو « علي هللا لوسر لمف اذكع : لاق لص ايلف « هيذخع نيب امهلعج مث هيدي نيب قبط مث انيدنأ
 « قيبطتلا ىنمي ةر علي ىنلا هلمف امن] » لاق ىوق دانساب سمع نبا نع رنا ا نبا ىور دقو . خسنلا هغلبي مل دوعسم
 هيدي قبط عكر نأ دارأ الف هلي هلأ لوسر انملع » لاق هقا دبع نع ةمقلع نع رخآ هجو نم ةعزخ نبا یورو

 اذهف . بكرلاب كاسمالا ىنعي « اذهب انما م اذه لعفن انك « یخآ قدص , لاقف ادعس كلذ غلبف « عكرف هيتبكر نيب

 نع رخآ هجو نم هجرخأ دعس لوق قفاوي ام مع نع قازرلا دبع یورو . دعس نب بعصم قيرطل یوق دهاش
 انك ءىش كلذ : لاق فرصنا اللف « انقبطف همم انيلصف رمع انيقل مث « قبطف هقا دبع عم انيلص ه لاق دوسالاو ةمقلع

 كل تنس بكرلا نإ : باطخلا نب رمع انل لاق د لاق ىلسلا نمحرلا دبع ىبأ قيرط نم ىذمرتلا فو « كرت مث هلعفن
 ٍذخالا ةنسلا نم نا : رمع لاقف « انذاغأ نيب انيديأ انلمج انمكر اذإ انك ظفلب قمبلا ءاورو « بكراب اوذغ

 ىلا كلذ فارصنا رهاظلا ناك اذك نس وأ اذك ةئسلا لاق اذا ىباحصلا نال عفرلا كم هکح اضيأ اذهو « كرلاب

 هيفو  زئاج ريغ قيبطتلا نأ ىلع ةميزخ نبا هب لدتسا ( هنع انيهنف ) هلو . ع لثم هلاق اذا ايس الو قي ىنلا ةنس

 اذا د لاق ىلع نع ةرمض نب مصاع قيرط نم ةبيش ىنأ نبا ىور دقف , ةهاركلا ىلع ىهنلا لمح لامتحال رظن

 ىف رهاظوهو « نسح هدانساو « تقبط تاش ناو  كيقبكر ىلع كيدي تعضو ىنعي  اذكه تلق تْدش ناف تعكر

 ا هريغو رم نوك مارح سيل هنأ ىلع لديو . هيزنتلا ةهاركى ع هلمح اماو ىبنلا هغلبي مل هنأ اماف « ريبختلا ىري ناك هنأ

 نأ ىضتقي رظنلا قيرط نأ ءرقأو ىواحطلا نع لاطب نبا كح : ( ةدئاف) . ةداعالاب هلعف نم ساي مل هركنأ نم

 : لاق « نيمدقلا نيب ةحوارملاب و ؛ دوجسلاو عوكرلا ىف ىناجتلاب تاج ةنسلا نآل « امهقيبطت نم ىلوأ نيدسيلا قيرفت
 « هيلع اوقفتا ا هيف اوفلتتخا ام قحلي نأ رظنلا ىضتقا لوألا ىف اوفلتخاو اذه ىف امهقيرمت ةيولوأ ىلع اوقفتا الف

 هركذ ىذا ناب رينملا نب نيزلا هبقمتو . همالك ىهتنا نيتبكرلا ىلع نيديلا عضو بوجوو قيبطتلا ءافنت ا تبشق : لاق

 ىف ملا ةيعورشم تبث اذاو : لاق « مايقلا لاح ىف ىرسيلا ىلع ىنمملا عضوك مضلا اهيف نس ىتلا عضاوملاب ضراعم
 ىلع حيرفتلا ةيزم ىضتقي (') ام هركذ یذلا نا لاق ول من . روكذملا سايقلا نم هدمتعا ام لطب ةالصلا دصاقم ضعب

 دروأ « ابنع هقا ىضر ةشئاع نع قيبطتلا ىلع جيرفتلا تابثا ىف ةكحلا تدرو دقو : تلق . هجو هل ناكل قيبطتلا

 ىنلا ناو ‹ دوهلا عينص نم قيبطتلا نا : هلمح ام تباجاف كلذ نع الأس هنأ قورسم ةياور نم حوتفلا ف فيس

 مهتفل خم الا رخآ ىف مآ مث « هيلع لزنب ملايق باتتكلا لهأ ةقفاوم هبجعب جلي ىنلا ناكو « كلذل هنع ىب هَل

 ةناوع ىبأ قيرط نم ملم هاورو « .زجلا ةداراو لكلا قالطا نم انفك أ ىأ ( انيديأ عضن نأ ) هلق . لعأ هاو
 ةجرتا ظفلا بسانم وهو « بكرلا ىلع فكالاب برضن نأ انممأو , ظفلب روذعي ىلأ نع

 غرك ا م ملاذإ باپ - 9
 .ةفيذح ىأر » لاق بهو نب ديز تمم لاق نایلس نع ةمعش انن دح لاق رع نب منح اشف ~۱

 « اإ » هلملو ,نيلصالا ف انك ( ) ١



 فلل : مو كيلا

 < لكم ًادحم ثا طق ىتلا ةرطنلا ريغ ىلع "تم "تم ولو « تيلص ام : لاق ةوجسلاو وكلا يب الالجر

 هضرغو « ينأت ةمجرتب هدرفأ هتوكل هلثم دوجسلا نأ عم ركذلاب عوكرلا درفأ ( عوكرلا متي ملاذا باب ) هلق
 متي مل ىذلا تي ىنلا مآ نم دعب هب مجرت امب « اذا د باوج نع تک او « اهئاكرأ بیت رت ىلع ةالصلا ةفص قايس
 نبا دنع نكل همسا ىلع فقأ لل ( الجر ةفيذح ىأد ) هلق . شعالا وه ( نابلس نع ) هلو . ةداعالاب هعركر

 هلو ىروثلا نع قازرلا دبعل هلثمو ؛ ةدنك باوبأ دنع ناك هنأ شمالا نه ىروثلا قيرط نم نابح ناو ةمب رمش

 نع رفعج نب دم نع دمحأ داز د هعوكر متي الو رقني لمجد قازرلا دبع ةياور ىف (دوجملاو عوكرلا متي ال )

 فرصم نب ةحلط قي رط نم ىناسنلاو « ىروثلا ةياور ىف هلثمو « ةنس نيعب رأ ذنم : لاقف ؟ كيلص كذنم : لاقق » ةبعش

 كلذو « كلذ ركذي مل ىراخبلا نوك ىف ببسلا وه كلذ نظأو « رظن هرهاظ ىلع هلمح ىفو « هلثم بهو نب ديز نع

 لملو رثكأ وأ نينس عبراب ةرجملا لبق روكذملا ةالص ءادتبا نوكي اذه لمف نيئالثو كس ةنس تام ةفيذح نال

 ةدملا تلم ماس مث همالسا لبق ىلصي داكن م هلمل وأ  ةفلابملا دارأو قلطأ هلسعلف « دعب تضرف نكت | ةالصلا

 . باب دعب ىنأيسو « لصت مل كنان د هتالص .ىسلل عي ہل وق ريظن وه (تيلص ام ) هلق . نيرعألا نم ةدوكذملا

 نأ لعو ‹ دوجسلاو عوكرلا ىف ةنين أمطلا بوجو ىلع هب لدتساو ءاهلع ینہمشکلا داز (!دمج هللا رطف ) هلق

 امناكرأ ضعبب لخأ نم مالسالا فن ةفيذح نأ هرهاظ نآل ةالصلا كرات ريفكت لهو « ةالصلا لطبم اهم لالخالا

 لصي مل نم ىلع رفكلا قلطأ دقو « نيدلا ةرطفلاب دارملا نأ ىلع ءانب اذهو « ىلوأ اباك اهب لخأ نع هيفن نوكيف
 ةللا ةرطفلا : ىباطخلا لاق « نيرخآ دنع رجزلا ىف ةغلابملا ىلع امإو موق دنع هتقيقح ىلع امإ وهو 200 لسم هاور اك

 دارأدق ةفيذح نوكيو « ثيدحلا « ةرطفلا نم سمخ » ءاج اک ةنسلا انه امم دارملا نوكي نأ لمتحم و : لاق « نيدلا وأ

 وهو « باوبأ ةرشع دعب ىت أيس اي ء دمع ةئس د ظفلب رخآآ ه جو نم هدورو هحجريو « لبقتسملا ىف عدتريل لجرلا خبب وت

 لوالا حجارلاو موق هيف فلاخ دقو « اعوفمم اثيدح ناكهترطفوأ دم ةنس لاق اذإ ىناحصلا نأ ىلإ ىراخبلا نم ريصم

 جوك ألا ىف بَل ءاوتللا بسب ۰
 م رهظ رمه من لَم ئنلا عكر : هبامسأ ىف ديم بأ لاقو

 (ديموبأ لاقو) هلق . هسكعالو ندبلا نع سأرلا ىف'ليم ريغ نم ىأ ( عوكرلا ىف رهظلا ءاوتسا باب ) هلق
 نونلاو ةلمبملاب « ىح » ىنممشكلاةياور فو < هلامأ ىأ ةلموملا داصلاو ءامل ا حتفب (هربظ رصه) هلق . ىدعاسلا وه

 مث م ظفلب «دهشتلا ف سواجلا ةنس باب ه ىف الوطم الوصوم اذه ديمح ىنأ ثيدح ىتأيسو « هانعب وهو ةفيفخلا

 .نع ىناجتف هيدي رتوو » ديمح ىنأ نع رخآ هجو نم دواد وأ داز < هربظ رصه مث هيآبكر ىلع هيدي عضوف عكر

 .«هدخ مفاصالو هسأر عنقم ريغ هرهظرصه مث هعباصأ نيب جرفو هيتبكر نم هيفك نكمأ هرخآ هجو نم هلو « هيبنج

Rhةنينأتسالاو « هيف لادتعإلاو موك ا ماك دح بيس  

 رفكلا لح باوصلاو « ثيداحأ هانمم ىف درو دقو . ىهتلا « ةالما كرت كرصلاو رفكلا نيو لجرلا ني » هظفلو | )١(

 مهله هللا ىضر ةبااطصلا ميج نع لبقلا قيقش نب ههأ دبع ماكح دقو . مالسإلا نم ج رخ ةالصلا كرت نم نأو ةقيقملا ىلع ابف

 لمآ هللاو : ةريثك ةنسلاو باتكلا نم هعادأو
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VAYلاق مارعلا نع ليل ىبأ نا نع كلا ىنربخأ لاق ةبمش امدح لاق رحل نب لدب اشم —  

 نم بيرق - دوعقلاو مايقلا الخ ام عر وك كلا نم عقر اذإ و نيتدجسلا نيبو ةد وجدو وللا بلا ځوک ر ناک »
 € ءاوّسلا

 [ ۸۲۰ ۲ ۸۰۱ : یف هافرط ۷۹۲ ثيدحلا]

 باب د انه ليصالل وهو ىنييمشكلا دنع تاياورلا ضعب ىف عقو ( هيف لادتعالاو .عوكرلا مامتإ دحو ) هلق
 نع قيلعتلا اوامج مهنأ الإ ةدحاو ةجرت ىف عيا نيفابلا دنعو ؛ بايب هلبق ىذلا بابلا نع هلصفق « عوكرلا مام]
 رصان ضارتعا نع باحي اذ و « اهدعب ام ىلع ءاريلا ثيدح ةلالدو « ىلوآلا ةلمجاب هصاصتخال امئانثأ ىف ديح ىبأ
 ونح ىف ةدايزلا نم ملاسلا عوكرلا ىف ءاوتسالل ة-جرتلا نال ةمجرتلا قباطي ال ءاربلا ثيدح , لاق ثيح رينملا نب نيدلا

 .هل فيفختلاو ةلاطإلا ىف هريغو « دوجسلا عم عوكرلا ىواست ىف ثيدحلاو « سكملا وأ ندبلا ةيقب نود سآرلا

 ةبج نم « عوكرلا مامتا دح » هلوقل ءارلا ثيدح ةقباطمو « ةمجرتلا ةيقب نم ديح ىفأ ثيدح دعب ام لمأتي مل هنأكو

 ليوطت ملسم دنع هقرط ضعب ىف تبث دقو « نيتدجسلا نيب سولجلاو لادتعالاو دوجسلاو عوكرلا ةب وآ ىلع لاد هنأ
 مضلا زوحيو « ةزمملا ركب شك الل اذك ( ةنينأمط الاو ) هلق . لأ هقاو . عيجلا ةلاطإ هنم ذخؤيف لادتعالا
 اهدحو « نوكسلا اه دارملاو , لامعتسالا ىف رثكأ ىهو ءاطلا مضإ ع ةنين أمطلاو » ىنيسشكلللو «.ءاطلا نوكسو

 ىبأ نبا نع ) ةبيتع نبا وه ( ركح ا انريخأ ) وق . ديح بأ ثيدح ىف ارسفم ىتأيس اک ابلبق ىنلا ةكرحلا باهذ
 لبق ‹ امف بصنلاب ( دوعقلاو مايقلا الخ ام ) هلو . لسم دنع هل هثيدحتب حرصنلا عقوو « نحرلا دبع وه ( ىل
 سولجلاو لادتعالا نأ ف هب كيمو ميضعإ هب مزجو منيت دجسلا نيب سولجلا دوعقلابو لادتعالا مايقلاب دارملا

 امهركذ دق هنآل . هلئاق نم مهف ءوس اذه : لاقف ننسلا ةيشاح ىلع همالك ىف قلا نبا هدرو ‹ نالوطي ال نيتدجسلا نيب

 ىف دارأ یتم هناف ء ارمعو اديز الإ دلاخو ركبو ورمعو ديز ءاج لئاقلا لوق نسحب لهو ؟ امييفثتسب فيك-ف امهنيعب
 نم ىنثتسملا جارخإ اهضعب ءانثتساب و ةنين أمطلا ىف احلاخدإ اهركذب دارملا نأب بقعتو . ه ١ اضقانت ناك امهنع ءىجلا

 لوالا مايقلاف  هلثم نه بيرق نكر لك نأ « ءاوسلا نم ابيرق » هلوق ىنعم : انخويش حوش ضعب لاتو « ةاواسملا

 نيب سولجلاو لادتعالا اينثتسا نيذللا دوعقلاو مايقلاب.دارملاو «ةيناثلا نم بيرق ىلوالا ف عوكرلاو ىناثلا نم بيرق

 لوقي ىح » سنأ ثيدح ىف هلوق ايس الو ليوط نكر لادتعالا نأ ىلع هرهاظب لدتساو . هفلكن ىنخم الو نيت دجسلا
 هجرخأ اذكو « ءانثتسا ريغب باوبأ دعب ثيدحلا اذه ىتأيسو . لعأ هقاو فسعت هنع باوجلا فو « ىن دق لئاقلا

 عسيمج نم لوطأ ةءارفلل مايقلا نال دهشّتلل نموا-جلاو ةءارقلل مايقلا دوعقلاو مايقلاب دارملا ل-هقو « قرط نم لسم
 نيح ةنين أمطلا باي » ىف ىتأيس اک نيتدجسلا نيب سولجلاو لادتعالا ليوطت ىلع هب لدتساو « بلاغلا ىف ناكرآلا
 ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع مالكا ةيقب عم « عوكرلا نم هسأر عفرب

 ةداعإلاب ةعوكر مري ال ىذل ال وبلا أ اپ -؟

 يأ نع هيبأ نع عئرتقلا ذيمس انث دح لاق هللا ديبع نع ديءس ”نب یی ىنربخأ لاق "دسم اشو - ۴۳



 ۷ AY ثب دحلا

 مالسلا هياع يلب بلا رف « هلل مولا ىلع اسف ءاج مث « لمف لج لخدف دجسلا لحد هاب بلا نا » ةريره
 لصن ل كنا لصف 'مسجرا : لاقف لي * ىنلا ىلع 2 ءاج لمن ٠ لصت | ل لف خجل: لاقف

 رشیک ام أرقا مث رک ةالصلا ىلإ تق اذإ : لاق . ىنالعف ريغ نسحأ اف تاب كب ىنلاو : لاقف ( الث )

 م ًادجاس نمط یتح دحسا م ءاناق لیست ىتح 'مفرا م اکا ر نيت طت تح 'مكرا من « نآرقلا نم كم

 « املك كيتالص ىف تللذ مفا "مل « ًادجاس َنئمطَت ىتح دجسا "مث « اسلاج نمط ىتح 'مفرا

 5 كلذو « ةيفحلا مجارللا نم هذه : رينملا نب نيزلا لاق (ةداعالاب هع وكر متيال ىذلا مقلب ىنلا سأ باب) هلق

 ام رخآ ىلإ « امك ار نثمطت ىتح عكرا مث » هل لاق امل لب هنكل ‹ روكذملا ىلصملا هصقت ام نايب هيف حقي مل رجلا

 وأ هدوم وأ هعوكر متي مل نم لكف ٠ « اهنم درف لك سالا لوانتل كح لا ىف اهيواست كلذ ىضتقا ناكرألا نم هل ركذ

 لسخد » ةصقلا هذه ىف ةبيش أ نبا دنع عفار نب ةعاقر ثيدح ىف عقوو : تلق . ةداعإلاب رومأم ركذ اع كلذ ريغ

 (هللاديبع نع) هلق . كلذ ىلإ ةمجرتلاب راشأ فنصملا نأ رهاظلاف « اهدو# الو ابعوكر مت متي مل ةفيفخ ةالص للصف لجر

 « دانسالا اذه ىف مهلك هللا ديبع باع ناطقلا ىح فلا : قطترادلا لاق ( هيأ نع هلق ىرمعلا رمع نا وه

 عباتي مل : رازبلا لاقو . نيپجولا ىلع هب ثدح هلا ديبع نوكي نأ هبششيف : لات ظفاح ىحيو ؛ هيبأ نع اولوقي مل ماف

 نم ةدابزالف ىح ةياور امأ « مجرم هجو نيتياورلا نم لكل : تلق . ىح ةباور ىذمزتلا حجرو « هيلع ىح

 نمو « ةريره ىبأ نم هعامس تبث دقو سيلدتلاب فصوب مل اديعس نالو « ةرثكللف ىرخألا ةياورلا امأو « ظفاحلا

 ناذئتسالا ف جرخأو « « ةءارقلا بوجو باب , فو انه ىحب قيرط ىراخبلا جرخأف : نيقيرطلا ناخيشلا جرخأ مث

 هجرخأو « هيب أ نع هيف سيل هللا ديبع نع امهالك ةماسأ ىنأ قيرط روذنلاو نام الا فو « ريم نب هللا ديبع قيرط

 .ةياور نم ىناسنلاو دواد وبأ اهجرخأ ةريره ىنأ ةياور ريغ نم ىرخأ قيرط ثيدحللو . ةثالثلا ةباور نم سم

 نب دالخ نب يح نب ىلع نع مهلك سبق نب دوادو نال نب دعو ورمع نب دمع و قن] نب دمو ةحلط يأ نب نإ

 نع لقي مل نم مهنمو « ىردب هل مع نع » لاق ةءافر مسي مل نم مهنف « عفار نب ةعافر همع نع هيبأ نع قرزلا عفار

 نع ىذمرتلا لقي مل نكل.ةعافر نع هدج نع هيبأ نع ىح نب ىلع نب ىح قيرط نم ىذمرآلاو ىنامنلا هاورو « هيبأ
 ةيحان ىف سلاج ےب هلل لوسرو د ريم نبا ةياود ىف (لجر لخدفر هلق . ابيرق هركذن رخآ فالتخا هيفو « هيبأ

 دال وه لجرلا اذهو « هلوح نحن و سلاج للي هللا لوسر اب د ةحلط ىنأ نب قمحإ ةياور نم ىتاسنللو « دجسملا

 : نع ىح نب ىلع نع ورمع نب دمع نع ماوملا نب دابع نع ةبيش يآ نبا هنيب «ربخلا ىوار ىح نب ىلع دج عفار نبا
 نب ىح نب ىلع نع نالحي نبا نع ةنيبع نبا ةج نم ليذلا ف ىسوم وبأ ىورو . دجسملا لخد ًادالخ نأ ةعافر

 الجو : ىف ن له بست ق قا نبع داما قارمإ ةف ها جلا لكلا هس نعت ةيأ نع داخ ن هل ذيع
 ديعس نآل ةئييع نبا نف ىناثلا امأو « ةنييع نبا نع ىوارلا نم موف لوالا اماف . ىلع دج دالخ ةباور نم ثيدحلا
 نع دمحأ هجرخأ كإذدك « ةعافر ثيدح نم هنأ ظوفحملاو « هللا دبع طاقساب نكل كلذكهنعهاور دق روصنم نا

 .ذ] » ىذمرتلا دنع عقو ام امأ و . نالحي نب دمع نع امهالك رمحآلا دلاخ ىنأ نع ةبيش ىبأ نباو ناطقلا ديعس نب ىح



 ناذآلا ب تك ۲۷۸ ٠-

 . ةالصلا فخأ هنوكل ىودبلاب همش ةعاقر نآل دال هريسفت عذمب ال اذبف « هتالص فخأف لصف يودبلاك لجر ءاج

 برقالاو . الفن لص ةنأب راعشإ هيو « نيتعكر د سبق نب دواد ةياور نم ىاسنلا داز (ىلصف) هلق . كلذ ديغل وأ

 الو » ةحلط ىبأ نب قحسإ ةياور ىف داز « هتالص ىف هقمرب عقلي ىنلا ناكدقو ه ةروكذملا ةءاورلا فو« دجسملا ةيح اهنأ

 ىف مهلا ىلع لوم اذهو « رعشن ال نحنو هقمرب د دلاغ ىبأ ةياور نم ةبيش ىفأ نا دنعو « اهنم بيعي ام ىردن
 يأ ةياور ىف ( ملسف ءاج مث ) هلق . اهنم بيعي اب صشن الو : لاك هأكهلبق ىذلا نم رصتتم وهو « ىلو الا ةرملا
 ىف اذكو ملم ةياور ىف ( تلي ىنلا درف ) هلو . خارت هثيجمو هتالص نيب نكي مل هنآل ىلوأ یهو « لسف ءا د ةماسأ

 ىف ةظعوملا نا : هيف لاق ثيح رينملا نبا ىلع بقعت اذه ىفو « مالسلا كيلعو لاقف » ناذئتسالا ىف ريم نبا ةءاور

 كرتو رجحلاب بيدأتلا هم ذخؤيف هلبج ىلع ابيدأت مالسلا هيلع دري مل هلعل هنآلو « مالسلا در نم مأ ةجاحلا هقو

 روذنلاو نام. الا ىف ىذلا الإ « هريغو عضوملا اذه ىف درلا توبث نيحيحصلا خسن نم هيلع انفقو ىذلاو . ها مالسلا

 ىلع دمتعا ريمملا نبا لعلف « علي ىنلا درف » هئم فذح هنأ الإ بابلا ظفلب « ةدمعلا د بحاص ثيدحلا قاس دقو

 مل كناف ) هلوق . « كتالص دعأ » لاقف نالجم نبا ةياود ىف( عجدا) هلو . ةدمعلا بحاص اهيلع دمتعا ىتلا ةخسنلا

 نت ىنئااب دارملا نأ ىلع ىنبم وهو « ”ىزحي ال لع ريغ ىلع ةدابعلا ىف لهاجلا لاعفأ نأ هيف : ضايع لاق ( لصت
 اهئازج] ىلع لدف ةداعإلاب ميلعتلا دعب هرمي م هلل هنأب كسم لاكلا ىن ىلع هلح نمو « رهاظلا وهو ءازجإلا

 ةريخ لا ةرملا ىف هرمأ دق لم هنآآلر ظن هيفو ‹ هعبت نمو بلهملا وهو ةيكلاملا ضعب هلاق اذك « نايبلا ريخأت مزلالإو

 رخآ ىف ىفأيسو « رينملا نب كلذ ىلإ راشأ « ةيفيكلا هذه ىلع كتالص دعأ هل لاق هن أكف « هملعف ميلعتلا هلأسف « ةداعإلاب
 ىو ء اهدعب ىلا ىف وأ ةثلاثلا ىف لاقف ه ريمت نبا ةياود ىف ( اثالث ) لوق . كلذ ىف ثحب ديزم ثيدحلا ىلع مالكلا

 هتداع نم ناك كلم هنوكلو اف كسلا عوقو مدعل ىلوالا حجرتتو « ةثلاثلا وأ ةيناثلا ف لاقف , ةماسأ ىنأ ةياور

 رشب انآ امناف ىنلعو یتراف لجرلا لاقف د ©) ىلع نب ىحي ةياور ىف ( ىنبلعف ) هلق . ابلاغ هميلعت ىف ثالثلا لامعتسا

 خبسأف ةالصلا ىلإ تق اذإ » ريم نبا ةياور ىف ( يكف ةالصلا ىلإ تق اذإ) هلق . لجأ : لاقف . ءىطخأو بيصأ

 نب قححإ ةياور ىفو « مقأو دهشن مث هللا كرمأ اك اضوتف » ىلع نب ىح ةياور ىفو « ربكف ةلبقلا لبقتسا مث ءوضولا

 حسم و نيقفرملا ىلإ هيديو هبجو لسغيف هللا ءسمأ اك ءوضولا غبسي ىتح كدحأ ةالص متت مل اهنإ ىئانلا دنع ةحلط ىبأ

 مث ) هلق . هدجميو لدب «هيلع ىنثيو » دواد ىبأ دنعو « هدجمي و هدمحبو هللا ربكي مث نيبعكلا ىلإ هيلجرو هسأر
 ةروكذملا قحسإ ةباور قف ةعافر امأو < ةريره ىبأ نع اذه ىف تاياورلا فاتخت م ( نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا

 هزيكو هللا دمحاف الإو أر قاف نآرق كعم ناك ناف » ىلع نب ىح ةياور ىفو « هللا هلع ام نآرقلا نم رسبت امأر قيو » .٠

 اذه نم نابح ناو دمحالو « هللا ءاش ام وأ نآرقلا مأب ارقا مث دواد ىبأ دنع وربع نب دم ةياور ىفو « هللهو

 لك ىف باتتكلا هحناف ةءارق ىلصملا ضرف بابب نابح نيا هل مجرت < تش ام ارقا مث نآرقلا مأب ًأرقا مث » هجولا

 ددماو كرتبكر ىلع كيتحار لمجاف تعكر اذاف د ةييرقلا هذه دحأ ةياور ىف ( امكار نئمطت ىح ) هلق . ةعكر

 ىح) هلق . « ىخرتسيو هلصافم نئمطت ىتح عكريف ريكي مث د ةحلط ىنأ نب قحا ةياور فو « كعوكرل نک و كرهظ .
 هدانسإ لسم جرخأ دقو ؛هنع ةبيش ىبأ نبا هجرخأ « املق نيمطت ىتح » هجام نبا دنع ںیم نبا ةياور ىف امنت لدتمت

 ١ ( ںی نإ ىلع د هلمأو « خسنلا یف انک «



 ۳۹ ۷۹۳ ثيدحلا

 ٠ ةماسأ ىلأ نع هدنسم ىف هيوهار نب قححسإ هجرخأ اذكو , هطرش ىلع وبف هظفل قسي مل نكل ثيدحلا اذه ىف هنيعب ‹

 ىبأ نع ىراغبلا خويش دحأ ىسوم نب فسوي نع جارسلا هجرخأ اذكو < هقيرط نم معن ىلأ جرختسسم ىف وهو

 ىفو « نابح نباو دمحأ دنع ةعافر ثيدح ىف هلثمو « نيخيشلا طرش ىلع لادتعالا ىف ةنين أمطلا ركذ تيش « ةءاسأ

 اهب اما نم بلقلا ىف : نيمرحلا مامإ لوق نأ اذهب فرعو « اهلصافم ىلإ ماظعلا عجرت ىح كبلص مقأف دحل ظفل

 - هذه ىلع فقي مل هنأ ىلع لاد « هتالص ءىسملا ثب دح ىف ركذت مل اهنآل ءىش  عوكرلا نم عفرلا ىف ةنين أمطلا ىأ

 یتح هتيبج وأ ههجو نكمي ىتح دجسيف یکی مث د ةحلط ىبأ نب قحا ةياور ىف ( دجبا مث ) هلق . ةحيحصلا قرطلا
 ىلع ادعا ىوتسي ىتح عكريف رکی مث » ةروكذملا قحس] ةياور ىف ( عفرا مث ) هلق . « ىخرتستو هلصافم نيمطت

 قحإ ةياود فو « ىرسيلا كذفن ىلع سلجاف كسأر تءفر اذاف د ورم نب دم ةياور ىفو « هبلص ميقيو هتدعقم

 » كنالص ىف كلذ لمفا مث ) هلو . < دہشت مث ىرسيلا كذغن شرتفا مث اسلاج نئمطاف ةالصلا طسو ىف تسلج اذ

 ناذئتسالا ىف ريم نباةياور ىف عقو : (هيبنن) .  ةدحجو ةعكر لك ىف كلذ عمصأ مث د ورع نب دمع ةياور ىف ( اهلك

 ملو ةحارتسالا ةسلج باجن] ىلع لدي اذه : مهضعب لاق دقو « اسااج نئمطت ىتح عفرا مث د ىتاثلا دوجسلا ركذ دعب

 ىوتسن ىتح ريخآلا ىف ةماسأ وبأ لاق , لاق نأب هبقع هناف ‹ مو ةظفللا هذه نأ ىلإ ىراخبلا راشأو « دحأ هب لقي

 ىراخبلا مالكو « ابيرق ةروك ذملا قحإ ةباور هيوقبو , دمشتلل سواجلا ىلع اظوفحم ناك نإ لمح نأ نكمب و « اباق
 ظفلب ريمت نبا لاق اك ةماسأ ىبأ نع هدنسم ىف هوهار نب قتعسإ هاور نکل < ريم نبا فلاخ ةماسأ ابأ نأ ىف رهاظ

 مث , ادعاق نئمطت ىتح دعقا مث ء ادجاس نئمطت ىتح دجسا مث , ادعا نئمطت ىتح دعقا مث , ادجاس نئمطت ىتح دما مث

 حيحصلاو ‹ ةماسأ ىبأ نع هيوهار نب قحح] لاق اذك : لاقو هقيرط نم قهبلا هجرخأو « ةمكر لك ىف كلذ لعفا

 عفرا مث ء ادجاس نئءطت ىتح دمسا مث د ظفلب ةماسسأ ىلأ نع ىسوم نب فسويو ةمادق ىنأ ديعس نب هللا ديبع ةءاور

 ناكرأ ىف ةنين أمطلا بوجو ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو . كلذك ىسوم نب فسوب قب رط نم هقاس مث ءاماق ىوتسن ىتح

 مالك نك « مهيفنصم نم ريثك كاذب حرصو « ةنس ةدينأمطلا نأ ةيفنحلا نع نهتشاو « روبجلا لاق هير « ةالصلا

 دوادوب أ هج رخأىذلا ثيدحلا ركذ مث ‹ دوجسلاو عوكرلا رادقم مجرت هناف « مدنع بوجولا ىف يرصلاك ىواحطلا

 عوكرلا رادقم اذه نأ ىلإ موق بهذف : لاق « هاندأ كلذو عوكرلا ىف اثالث معلا بر ناحبس  هلوق ىف هريغو

 :لاق مث , أزجأ ادجاس نأمطأو امكار ىوتسا اذإ : اولاقف نورخآ مهفلاخو : لاق « هنم ىدأ ءىرجال دوجسلاو

 ىلع ثيدحلا ذهب لالدتسالا ءاهقفلا نم رركت : ديعلا قبقد نبأ لاق . دمو فسوي ىنأو ةفينح بأ لوق اذهو

 لصاألا نوك درجن سيلف همدع امأ و « هب مالا قلعتلف بوجولا امأ ءركذي ملام بوجو مدع ىلعو هيفركذ ام بوجو

 ىوقتي و . ركذ اف تابجاولا راصحنا ىضتقب كلذو ‹ لهاجلل ناب و مياعت عضوم عضوملا نوكل لب بوجولا مدع .
 ام ىلع دوصقملا رصقي مل هنأ ىلع لدف « هب قلمتت مل امو ىلصملا اذه نم ةءاسإلا هب تقلعت ام ركذ مب هنوكب كلذ

 ىف هب كسمتت نأ انلف ثيدحلا اذه ىف اروكذم ناكو هبوجو ىف ءابقفلا فلتخا عضوم لكف : لاق . ةءاسالا هب تعقو

 دئازلاب ذخالاو هيف ةروكذملا رومألا ءاصحإو ثيدحلا اذه قرط عج ىلإ الوأ جاتع نكل . سكملابو ‹ هبوجو

 مل .ىثب رخآ ثيدح ىف ملا ةغيص تءاج نإو « هب لمع هنم ىوقأ ليلد همدع وأ بوجولا ضراع نإ مث « دئازلاف
 ةعافرو ةريره ىنأ ةياور نم ةيوقلا هترط تعمجو هيلا راشأ ام تلثتما دق : تلق . تمدق ثيدحلا اذه ىف ركذي ,



٠ YAناذآلا باتك _  

 ريخالا دوءقلاو « ةينلا : اهيلع قفتملا تابجاولا نم اعرض هيف رك ذي مل امف . ماع تامتشا ىلا تادايزلا تيلمأ دقو

 لوح وهو : ىوونلا لاق . ةالصلا رخآ ىف مالسلاو ‹ هيف يب ىنلا ىلع ةالصلاو , ريخآلا دهشنلا هيف فلتخلا نمو
 « مدقت اک رك ذ ام باحي] ىلع ليلدلا توبث وهو « ةلمكت ىلإ جاتحي اذهو . ه١ لجرلا دنع امولعم ناككلذ نأ ىلع

 عضوو هريغو مارحالا ىف نيديلا عفرو حاتتفالا ءاعدو ذوعتلاو ةماتإلا نأ ىلع لياد هيفو : لاق . رظن كلذ دعب هيفو

 وح و ذخفلا ىلع ديلا عضوو سواجلا تائيهو دوجسلاو عوكرلا تاحببستو تالاقتنالا تاريبكت و ىرسيلا ىلع ىنيلا

 مدقت ا قرطلا ضعب ىف ركذ ام ضعب توبثل عنملا ضرعم ىف وهو . ه١ بجاوب سیل ثيدحلا ىف ركذي مل ام كلذ

 « ريبكنلا ظفل نيعت ىلع هب لدتساو . هريرقت مدقت اک ةيوجو مدع ىلع ليلد ىلإ هوجوب لقي مل نم جاتحيف ۰ هنايب
 : ديعلا قيقد نبا لاق . ةالصلا ةفص لوأ ىف ةلأسملا هذه تمدقت دقو « مظعتلا ىلع لدي ظفل لكب ”ىزحي لاق نمل افالخ
 ةبنرب دصقي ام اهنم ةبترب ىدأتي ال دقف « ةفلتخم راكذالا هذه بتر نالو « تادبعتلا لعتادابملا نأب كلذ ديأتيو

 . عوضخلا ةباغ هنأ عم , ”ىرحي مل دوجسلاب هلدبأ ولف ء عوضخلاب ميظعتلا هب دوصقملا ناف « عوكرلا هريظن و . ىرخأ

 الثتم نوكي هأر قف ةحافاا ريغ هيف رسيت اذإ هنأ هبجو و : ديعلا قيقد نبا لاق « نيعتت ال ةحتافلا ةءارق نأ لع هب لدتساو

 هناال « بقعتموهو « ثيدحلا اذه ىف قلطملل دييقت اهنيعت ىلع ليلدلا نأب اوباجأ اهونيع نيذلا و : لاق « ةدبعلانع جرخيف

 : لاق مث « انآرق أرقا : لاق ول اقلطم نوكي ام ]و « ريمختلا ىضتقي ىذلا ريسيتلا ديقب ديقم وه لب هجو لك نم قلطع سيل

 هلوقو « هنلالد حضتت مل ام لمجملا نآل « اضيأ بقعتم وهو ؛ لمجلل نايب وه : مهضعب لاقو . باتكلا ةحتاف أرقا

 وهو نيعم ءىش اهب ديرأو « ةلوصوم « ام ٠ تلعج نإ كلذ برقي اع ]و : لاق ,رييختلا ىف رهاظ هنال حضتم «رسیت ام »

 ةحتافلا ظفحي ال هنأ لجرلا لاح نم فرع هنأ ىلع لوم وه ليقو . ةرسيتملا ىف اهل نيلسملا ظفح ةرثكل ةحتافلا

 الو « ةحتافلا نييعت ىلع ليلدلاب خوسنم هنأ ىلع لوم« : ليقو . رسيت ام ةءارق هيلع بجاولا ناك كلذككن اك نمو

 ةحتامب ايف أرقي ال ةالص *ىزجب ال د هلوق وهو حرصلا كرتي ال لاتحالا عمو ‹ لمتحم هنكل . امهفعض خي

 هدي ويو . ةحتافلا باحي] ليلد نيب و هنيب اعمج ةحتافلا خلع داز ام ىلع لوح < رسبت ام » هلوق نإ : ليقو « باتكلا
 بوجو ىلع هب لدتساو « تنش ام أرقا مث ‹ نآرقلا مأب أرقا » اهيف لاق ثيح نابح ناو دمحأل تمدقت ىلا ةياورلا

 دوجسلا قلطم نآرقلا ىف هب رومأملا نال « صنلا ىلع ةدايز هنأب هب لقي مل نم ضعب رذتعاو . ناكرألا ىف ةئين أمطلا
 نكل ةدايز تسيل اهنأب ضروعو . ربتعت ال داحألاب رتاوتملا ىلع ةدايزلاو ةدايز ةنين امطلاف « ةنين أمط ريغب قدصيف

 ناك ام ىعرشلا دوجسلا نأ ةنسلا تنيبف ةببجلا عضو درحب هلال ىوفللا دوجسلا فلاع هنأو « دوجسلاب داريا نايب

 مو ‹ كلذ لبق نولصي هعم نمو للي ىلا ناكو « دوجسلا بوجول اديك أت تلزت ةبآلا نأ هديؤيو . ةنينأمطلاب

 ءىثب لخأ نم ىلع ةداعإلا بوجو : مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . ةنينأمط ريغب ىلصي قب ىنلا نكي

 فقيف ةضيرف تناك ةالصلا كلن نوكت نأ لمتع نكل « مزلم ةلفانلا ف عورشلا نأ هيفو . ةالصلا تابجاو نم

 سيلختو ةلأسملا حاضبإو ؛ فينعت ريضب ميلعتلا نسحو « ركنا نع ىهنلاو فورعملاب سالا هيفو : لالدتسالا

 ةروص تمقو اذإ عضوملا نم جرخ مل نإو هدرو مالسلا راركت هيفو . هللعي نأ ملاعلا نم ملعتملا بلطو « دضاقملا

 دجمملا ىف مامإلا سولج هيفو . هيف ةءارةلل دصقي امنو « هتاذل ادوصقم سيل ةالصلا ىف مايقلا نأ هيفو . لاصفنا

 أطخلا زاوج ىف ةيرشبلا كح حيرصتلاو ريصقتلاب فارتعالاو هل دايقنالاو ملاملل ميلستلا هيفو . هعم هباحضأ سولجو



 !YA ايو( - ۷4۲ ثيدحلا

 فلما و لب هقلخ نسح هيفو.٠ بدنيف ةنسلا هتداز ام ال نآرقلا هب دروام ىلع ةروصقم ءوضولا ضئارف نأ هبفو

 لوقلا ىلع ةدساف ىهو هت الص ىلع هل مب ىنلا ر رقت لكشتسا دقو . ةحلصملل سلجلا ىف ناببلا ريخأت هيفو « هت رشاعم

 هل عف نوكي نأ لاتحال تارم هلبحي ام لعفب هجاردتسا دارأ هنأب ىرزاملا باجأو « تابجاولا ضعبب لأ هنأب

 . أطخلا ققح باب نم لب ٠ أطخلا ىلع ريرقتلا باب نم كلذ سياو « ملعت ريغ نم هلمفيف هركذتيف الفاغ وأ ايسان
 نبا لاقو . ةمئرجلا ةالصلا ةفصب هريغ في رعت و هفي رعت ىف غملأ نوكيل الوأ هلعي مل امثل و : لاق هوحمن ىوونلا لاقو

 ةنطفلا ظاقيإ ىأرف « هدفي مل تقولا نأ ىأرو « هيلع هميظعتو سآلا مخفتل هديدرت نوكي نأ لمت : ىزوجلا
 نأ كش الو . عناوملا ءافتنا نم دبال لب ٠ اقلطم زاوجلا ىلع ليلدب ريرقتلا سيل : ديعلا قيقد نا لاقو . كورقلل
 ةردايملا بوجو نم ةعنام ةحلصم هلاو- هجوتو هذن عامجتساو هلعف راركت دعب هيلا قلي امل معتملا لوبق ةدايز ىف

 تكس امتإ : ىتشبرونلا لاقو . صاخ ىحوب وأ « لاح ار هاظ ىلع ءانب امإ ٠ تاوفلا فوخ مدع عم ايس ال « ملعتلا ىلإ

 هميلعت نع تكسف معلا نم هدنع م رتغا هن اکو ‹یحرلا دروم نم لاجمل ا فشکشسب مل عجر امل هنال الوأ همملعل نع

 . ىهتنا هيلا دشرأ هدروم نم لاخا فدك بلط الف « هيلع مهقسا ام فاشكستسا ىلإ اداشدإو ًابيدأتو هل ارجز

 هلوقب ةرم لوأ ءاج امل أدب ر هنال ٠ ىلرآلا ن هل متي مل ةثلاثلاو ةيناثلا ةالص'' ىف هل مت نإ هنآل , ةشقانم هيف نكل

 نكل . اهئانثأ ىف هيلع ركسني مل فيك ىلرالا ةالصلا ىلع هل هريرقت ىلع دراو لاؤ لاف « لصق مل كناف لصف عجرا د

 نوكسل ةيسرافلاب ةءارقلا زاجأ نم ىلع ةجح هيفو . ملعأ هللاو كلذ دعب نايبلا ريخ أت ىف ةكحلل انايب حلصي باوجلا

 نأو « ا ماك تامكرل' ىف ةءارقلا بوجو هيفو : ىوونلا لاقو . ضايع هلاق ..انآرق ىمسي ال برملا ناسلب سيل ام

 نم نوكيو هنع هلأسي ملنإو هل هركذي نأ هل بحتسب لئاسلا هيلا جامي رخآ .ىش كانه ناكو ءىش نع لثس اذإ ىتفملا

 اهتامدقمو ةالصلا هملرف ةالصلا ىأ « ىنملع » لاق هنوك هنم ةلالدلا عضومو . هل ىنعم ال ايف مالكلا نمال ةحيصنلا باب

 عيوك را ىف ءانألا ساپ - ۳
 2.6 م ١ 2 0 2 م 0 7 2

 يضر ةشلاع نع قورسم نع ىحضلا ىلأ نع روصنم نع ٌةبمش انن دح لاق رع نب صفح اشو — 4

 « ىل ارزغا مهلا « كدمحيو ابر ملا كن احبس : هدوجُسو هعوك ر ىف لوقي هب ئنلا ناک » تلاق اهنع لا
 [ AW 2 ۹1۷£ ¢ ۲۹£ ,دلال : ىف هفارطأ مع ثيدحلا ]
 ؛ بابا ثيدح هيف قاسو « دوجسلا ىف ءاعدلاو حببسقلا باوبأب اذه دعب مجر" ( عوكرلا ىف ءاعدلا باب ) هلق

 نم ىلع درلا ىلإ ةراشالا دصق هنأ  دحاو ثيسحلا نأ عم  حيبسقلا نود ءاعدلاب عوكرلا صيصخت ىف ةكحلا : ليقف

 ثيدحلا فلاغلا ةجحو . كلذل .امدلا ركذي انه متهاف ء هيف الخ الف حيبستلا امأو . كلام عوكرلا ىف ءاعدلا هرك

 ىف اودهتجاف دوجسلا امأو « برلا هيف اومظمف عوكرلا امأف » هيفو اعوفرم سابع نب! ةياور نم لسم هجرخأ ىذلا
 ٠ دوجسلا ىف ميظعتلا عذتمي ال م عوكرلا ىف ءاعدلا عمتي الف 0 هل مويفم ال هنكل « مل باجتسي نأ نمقن < ءاعدلا

 بابا ىف هيلع مالكلا ةيقب ىنايسو « دوجسلا ىف اذكو عوكرلا ىف هلك ركذلا اذه لوقي ناك هنأ ةشئاع ثيدح صاظو

 نآرقلا رسفن ةنسلا نأل < قادة سالاو ةضمدملاك ءوطاأ نم هبوجو ىلع ةنلا تاد ام بوحو باوصلاو . رظ انه ىف )١(
 لمأ هللاو ٠ ةيآلا < هللا عاطأ دقق لوسرلا عطب نم > ىلاعت هلوقل هب هللا أ ام وف لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب يآ امو

 يرابلا ق ٠ ؟ ج٣ -- م



YAYناذآلا باتك 1۰  

 ىلاعت هللا ءاش نإ روكذملا

 عوك لا نم ةأر مفر اذإ هل نَمَو ءامإلا وقي ام باپ -

 اذإ لر ئنلا ناک د لاق ةربره ییا نع یرقلا ديعس نع بئذ ىبأ یا ا٣ دح لاق مدا شو - ٥

 !٠ ماق اذإو « ريكي ەس ر مفر اذإو مکر اذإ لكم بلا ناکو . دجلا كلو اني ر مهللا : لاق هدم نمل ا مم لاق

 « كبك لا : لاق نيّئدحْشلا نم

 ةءارقلا باب » انه لاطب نبا حرش ىف عقو . (عوكرلا نم هسأر عفر اذإ هفلخ نمو مامالا لوقي ام باب )ەلۋ

 اهعنم الو ةءارقلا زاوجل اشيدح هيف لخدب مل : لاق ناب هبقعتو « حلا هفلخ نمو مامالا لوةي امو دوجسلاو عوكرلا ىف

 نبأ رينملا نبا عبت دقو « لوقأ كلذكو . ىهتنا ىراخبلا خسن نم هانيور ايف عق مل ةدايزلا هذه : ديشر نبا لاقو

 ركذيل اضايب رخآلل ىلخأو امهدحأ ركذف نمل ابعضو نوكي نأ لمت : لاق ناب ىراخبلا نع رذتعا مث « لاطب

 ثيدحلاب مجرت نوكي نأ لمتحي : ديشر نبا لاقو . ثيدح الب ةمجرتلا تيقبف عنام هل ضرع مث « هبساني ام هيف
 ىف سابع نبا ثيدح نم لسم هجرخأ دقو « اب ارطضا هدانسا ىف نال هطرش ىلع سيل هنآل هجرخ لو هيلا اريشم

 .ةمجرتلا رهاظ نأب هسفن ىلع هبقعت مث ءادجاسوأ اعكار نآرقلا أرقأ نأ تبهت ىنإو الأ » هرخآ ىفو « ثيدح ءانئآ

 وأ زاوجلا نم معأ وهو « ةءارقلا مكح باب ةمجرتلا ىنعم نوكي نأ لمتحيف : لاق . عنملا ثيدحلا رهاظو زاوجلا

 اصخلم ىبتا هدنع حصي مل ىهللا ثيدح نال زاوجلا ىر ناكهلملف اعنمو ازاوج كلذ ىف فلسلا فلتتخا دقو « عنملا

 رجح ال ةالصلا ىف دما نأ دارأ هلل : لاقف هنم صخأ هجو ىلع هلمح نكل « ريخآلا اذه ىلإ ريثما نب نيزلا لامو

 حتتفک دما تايآ كلذ ىف لخديف « ناك ظفل ىأب هريغو عوكرلا ىف كلذ غب وست رهظ اهبااطم نم هنأ تبث اذإو « هيف

 ريكذتلا ىلإ راشأ هنأب ديشر نبا باجأ « مومأملا هلوقي ام ركذ بابلا ثيدح ىف سيا : ليق ناف . اهريغو مامنالا

 « هب متؤيل مامإلا لعج امإ] ١» ثيدح مدقت دقف « طبنتسملا ىنبع بصن طابنتسالا دنع ثيداحألا نوكشل تامدقملاب

 دقو : تلق . فعض هيف نك مامإلا ىلع مومأملا ساق نوكي نأ نكمب و : لات « ىلصأ ىنومتيأر اک اولص و ثيدحو

 عمس لاقف ملي هللا لوسر فلخ انيلص اذإ انك , ظفلب ىنطقرادلا هجرخأ اضيأ ةررره ىلأ نع ثيدح كلذ ىف درو

 كلو ابر هءارو نم لقيلف » اذه ىف ظوفح ا : ىنطقرادلا لاق نكل و « هدح نمل هللا عمس هءارو نم لاق « هدمح نمل هللا

 ( هدمح نمل هللا خمس لاق اذإ ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ هيلي ىذلا بابلا ىف ةلأسملا هذه ىف فالتخالا ركذئسو « دحلا

 ةافانم الو < دخلا كل انبر.مهللا لاق عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك» بثذ ىلأ نبا نع ىسلابطلا دواد ىنأ ةءاور ىف

 فذحب اهضعب ینو ؛ اذكه قرطلا رثكأ ىف تبث ( ابد مبللا ) لوو . رخآلا هرك ذب ملام ركذ امهدحأ نال امہ

 اذك (دملا كلو) هلق . انبراي هللا اي لاق هنأ كءادنلا يركن اهتوبث ىفو « رئاج امهالكو « حجوأ اهتوُيثو « ميلا د

 امهدحال حيجرت ال راتغلا : ىوونلا لاق  اهفذح هيلي ىذلا بابلا ىف ا اهضعب ىفو « ةريشك قرط ىف واولا ةدايز تبث

 بجتسا انبر الثم ريدقتلا نوكي هنآل « .دئاز ىنعم ىلع لاد واولا تابثإ نأك : ديعلا قبقد نبا لاتو . رخآلا ىلع

 باب ه ىف مدقت دقو « ةفطاع واولا نأ ىلع ءانب اذهو . ىنا ربخلا ىنعمو ءاعدلا ىنعم ىلع لمتشيف « دحلا كلو

 ييبثي دمحأ تعم : مرثالا لاتو . اهتويث اوحجر رثك الا نأو « ةيلاح اهلعج نم لوق  دوجسلا نم ماق اذإ ريبكتلا



 كار 1 بوح د بوو قيدحلا

 « دوجسلا نم ىأ ( هسأر عفر اذإو عكر اذإ ) هلو . ثيداحأ ةدع هيف تبث : لوقيو « دملا كلو انبد » ىن واوا
 يشأ انأ د لاقو ةريره ىبأ نع هدنع هلوأو ةبابش قيرط نم ىلعي وبأ هاورو ء ارصتخ نآملا اذه ىراخبلا قاس دقو
 دج اذإ ريكي ناكو « دما كلانب ر مهللا : لاق هدمح نمل هللا حم لاق اذإ و : عكر اذإ رکی ناك « لإ هللا لوسرب ةالص
 نم ماق اذإو , ظفلب بئذ ىبأ نبا نع رخآ هجو نم ليعامسالا هاورو « نيتدجسلا نم ماق اذإو هسأر عفر اذإو

 هنأ ىنمملاو « ناتمكرلا نيتتثلاب .دارملا نأ رهاظلاو « نيتدجسلا نيب ركي ناكو » ظفلب ىملايطلا هاورو « ربك نيتتثلا
 موقي نيح ربكيو » ظفاب « دوجسلا نم ماق اذإ ريبكلا باب » ىف ةيضاملا ةياورلا هديؤيو « ةثل ثلا ىلإ ماق اذإ ربكي ناك
 م ام ركذ ةاورلا ضعب نأكو < ةيناثلا ةدجسلل ريبكسلا ام دارملاف ىسل ايطلا ةياور امأو « سولجلا دعب نيتنثلا نم
 نافتلاوھ :'ىنامركلا لاق < ربكي ه ظفلب الوأ ربع ذل بولسالا ريغم عقو اذك ( یک أ هللا لاق ) ھلو . رخآلا ركذي
 تاياورلا ناف ‹ ةاورلا فرصت نم هنأ ربظي ىذلاو . ىهتنا هوحنو فيرعتلا لوانني ريبكستلا نآل ميمعتلا ةدارال وأ
 ظافلأ نم هريغ نود ظفللا اذه نييعت هب دارملا نوكي نأ لمتحيو « دحاو بولسأ ىلع اباك ت ءاج اهلا انرشأ ىنا
 ريبكنلا لحم ىلع مالكا ىتأيو « دوجملا نم ماق اذإ ريبكستلا باب » ىف هدئاوف ةيقب ىلع مالكلا مدقت دقو « ميظعتلا
 اباب رشع ةعضإ دعب لوالا دهشتلا نم مايقلا دنع

 « دحلا كل اند ملا » لضف بيسإب - ٥۵
 هنع لا یر ةريره ىلأ نع حلاص یبا نع یک نع ٹلام [:ريخأ لاق ٌفسوب "نب هلل دبع اشو 705

 هاوق فاو نم هناف « دجلا كل اني "مهل : اولوقف هدمت نم هلا مم ”ماموللا لاق اذإ » لاق الك هللا لوو نأ

 « هند ني دقت ام هل رفع كاللا لوق
 [۴۲۷۸ : ىف هفارطأ ابوك ثيدحلا ]

 ميقلا نبا ىلع در هيفو « واولا تابئاب ءدجلا كلو ١ ىنهيمشكلا ةباور ىف (دجلا كل انبر مهلا لضف باب ) هلق

 حجارلاو « ليصألاو رذ ابأ ادع نم دنع «باب ه ظفل تبثو . كلذ ىف واولاو مهلا نيب عملا دري مل هنأب مزج ثيح
 ال مومؤملا نأ ىلعو « دما كل انبر د لوقي ال مامإلا نأ ىلع هب لدتسا ( حلا مامإلا لاق اذإ ) هلق . ىتأيس ام هفذح
 « ةفينح ىبأو كلام لوق وهو « ىواحطلا هاكح ا ةياؤرلا هذه ىف ركذي مل كلذ نوكل « هدمح نمل هللا عمس » لوقي

 نمل هللا حم مامالا لوق بقع نوكي دخلا كل انبر مومأملا لوق نأ هيف لب « ىننلا ىلع لدب ام هيف سیل هنآل رظن هبفو .

 « هلادتعا لاح ىف ديمحنلا لوقي مومأملاو هلاقتتالاح ىف عيمسنلا لوقي مامإلا نل كلذ ريوصتلا ىف عقاولاو « هدمح .
 هلوق نم مزاب ال هنأ نم مدقت اي نيمأتلا ةلأسم نم برقي عضوملا اذهو « ربخلا ىف اك مامالا لوق بقع عقب هلوقف
 هنأ اک نمؤي مامإلا نأ هيف سيلو « نيلاضلا الو هلوق دعب نمؤي ال مامإلا نأ « نيمآ اولوقف نيلاضلا الو لاق اذإ » .
 . ىضم اكو نيمأتلا ىف مدقت اک ةعرص ةحيحص ىرخأ ةلدأ نم نادافتسم امهنكل « دحلا كل انبر لوقي هنأ اذه ىف شبل
 ىنعملا ثيح نم هب اوجتحا ام امأو . ديمحتلاو عيمستلا نيب عمحي ناكل هنأ أو هريغ و هلبق ىذلا بابلا ىف
 دحلا كل ابر هلوقب ةباجإلا هيسانتف مومأملا امأو ٠ مامالا لاح بسانيف ديمحتلا بلط هدم نمل هللا عم ىنعم نأ نم
 عمشي نجلا كلو اير اولوتف هد ن هللا عم لاق اذإو » هنفف هريغو لسم دنع ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح هيوقيو



٠ AEناذآلا باتك-  

 ايلاط نوكي نأ عنتم ال ذإ ء دحلا كلو انبد لوقي ال مامإلا نأ ىلع متركذ ام لدي ال لاقي نأ هباوج « مكل هللا

 مامإلا نوكي ال نأ انمؤم موماملاو ايعاد مامإلا نوك نم مولي ال هنأ نم نيمأتلا ةلأسم ىف مدقتام يظن ومو ءابيحمو
 امبعمحي مامالا نأ كلذ ةيضقو « نذؤملا عماسل ةلةوحلاو ةلعيجلا نيب عملا ىف هيف ثحبلا مدقت ام هنم برقيو : انمؤم

 مومأملا نأ ىفاشلا دازو ؛ هل دهشت ةحيحصلا ثيداحالاو : روجلاو دمحو فسوي ىنأو.دمحأو ىمف اشلا لوق وهو
 ىف لقن دق هنال كلذي درفنا ىعفاشلا نإ لاق هنأ رذنملا نبا نع تبثي ملو ءىش كلذ ىف حصو م نكل اضيأ امبنيب عمم

 ربا دبع ناو ىواحطلا ىخل درفنملا امأو « موم أملل امهنيب حجاب لوقلا امهريغو نيريس نباو ءاطع نع فارشإلا

 مامإلا ركح داحا ىلع قافتالل امهنب عمج مامإلا نوكل ةجح ىواحطلا هلعجو ٠ امهنيب حمب هنأ ىلع عامجالا
 نأب راعش] هيف ( هلوق قفاو نم هناف ) هل . درفنملا ىف مدنع فالخ ىلا ةادملا بحاص راشأ نكل « درفنملاو

 « نيمأتلا باب ٠ ىف هيف ثحبلا قاب مدقت دو « نوموم ألا لوقي ام لوقت الملا

 بأ نع َةفاَس نو لا ا ن ذا شر — ۷۹۷ © بيسي - ۱۲۹
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 رسأ نع ةبالق ىبأ نع هاذا دلاخ نع“ ليعامسإ انثدح لاف دوسألا ىبأ "نب هللا دبع (نسرِم - ۷۹۸

 « رحنلاو برغملا ىف ثونقلا ناك » لاق هنع هللا يضر
 [ ٠٠١4 : ىف فرط ۷۹ھ ثيم ]

 قدرا دال نب ابحي نب لع نع ريج هللا دبع نب مين نع كلام نع لس نب هلا دبع زو --

 CR نم هسأر عقر امف « دلك ع ءونلا ءارو صن اموی انك د لاق هو َرازلا عفار نب ةعافر نع هيبأ نع

 اک دلل نم : لاق فّرصنا امف . هيف اكر ابم ابيط ًاريثك دج هدجلا كلو ابر : ٌهءارَو جر لاق , هد نمل هلا

 « وأ اکی مہم اا وردی اكسلم َنيئالثو ةعضب تيأر : لاق . انأ : لاق

 نأ اک هتابثإ حجارلاو « ةعبت نمو لاطب نبا حرش هيلعو « هفذخل ىلبصالل الإ ةمجرت ريغب عيمجلل اذك (باب) هَل
 الإ دحلا كل انبر مهللا لضف ىلع اهيف ةلالد ال هيف ةروكذملا ثيداحألا نأ كلذو « هلبق ىذلا نم باب فذح حجارلا
 باب ءالوأ لاق امل هنأ كلذو ٠ . عضاوم ةدع ىف مده: ا هلبق ىذلا بابلا نم لصفلا ةلزنم نواب کب نأ ىلوالاف < فلكش

 ىلإ درطتسا « دملا كلو ائبر مهلا » لك هلوق هيف ركذو « عوكرلا نم هسأر عفر اذإ هفلخ نمو مامإلا لوقي ام

 امم هطرش ىلع تبث ام ةيقب درواف ىلوالا ةمجرتلا ليكل « باب » ظفلب لصف مث « هصوصخ لوقلا اذه لضف ركذ

 انبر مهلا » لضف ةمجرت تحت ةنالثلا ثيداحألا لوخد رينملا نب نيزلا هجو دقو. هريغو تونقلاك لادتعالا ىف لاقي
 هتمدقمر هحاتفم ىه تناك ةالصلا ىف اعورشم ناك ا( تونقلا نأ ةريره نأ ثيدح لوخد هجو : لاقف « دمحلا كل

 رهو رخآ هجو نم بقعت دقو « فلكتلا نم هيف ام نخ الو . ىبهتنا اهرك ذ دعب اع تونقلا صيصخت ببس كلذ لعلو



 ووو ثيدحلا
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 يهو راصتخا قيرطلا هذه ىف عقو لوقي نأ هل نكلا ءدمحلا كل ابرد لوق هيف عقب مل بابلا ىف روک دملا ربخلا نأ
 : لاق . برغملا ركذ لجال ًادارطتسا هدروأ امنإ لوقي نأ هل نكس« سنأ ثيدحل ضرعتب لو ؛ لصالا ىف ةروكذم
 ةدايزلا تناك ال نكل « لجرلا لوق ةدايزل ناك امث] ةليضفلا هنع ًاشنت ىذلا رادتبالا نأ ىف رهاظف ةعافر ثيدح امأو
 هللاو ةليضفلا كذب تتبثف ببسلل اببس وأ ابيس لصآلا لعج نيمت هل ديك ألا ىرحجب ةيراج ديمحتلا ىف ةفص ةر وکلا
 ىحيو یاوتسدلا وه ( ماشه انثدح ) ھلو . انتیاور نم ۔یش ىف هدأ ملو تونقلا بابي هل مهضعإ مجرت دقو . لعأ
 وبأ یثدح < ىع نع هيب أ نع ماشه نب ذاعم قيرط نم ملم ةياود ىف ( ةملس ىبأ نع ) هلو ٠ ريدك یبا نبأ وه
 ةالص مكب رقال ىلا ١ ىليعاعاللو مل نيرقال » ةروكذملا لسم ةياور ىف ( يلب ىنلا ةالض نب"رفأل ) هلق ٠ « ةملس
 هعوقو ال تونقلا دوجو ثيدحلا اذه نم عوفرملا لبق ( هرخآ ىلإ ةريره وبأ ناك ) هلو . « چ هللا لوسرب
 نم ىع نع نابيش ةاور نم ءاسنلا ريسفت ىف ىقأيس ام همضوبو « ةريره ىلأ ىلع فوقوم هناف ةروك دلا تاولصلا ىف
 ةمتملا ةالص ىف إب هللا لوسر تلق , محي نع ىعازوألا ةياور نم دواد ىبألو « ءاشملا ةالصب عوفرملا صيصخت
 عوف هعيمج نأ بابلا ثر دح قاس رهاظو « ءاشعلا ريغ ف تنق ميلي هنوك اذه ىناني ال نکا « ل هوو ءارهش
 لكشتساو « ةئيعم ةالصب صتخمال ةلزانلا ف تونفلا نأ ىلإ ةداشإ سنأ ثيدح هل فنصملا بقعت ىف رسلا وه اذه لمل و
 باوبأ رخآ ىف أيس اک ةنوعم رتب باص اولتق نيذلا ةصق ىف ناك هنأ ظوفحما نآل رهشب ىعازوألا ةباور ىف دييقتلا
 ناك نم نينمؤملاب دارملا نأ ثيدحلا اذه ىف ةيلس ىبأ نع ىرهزلا ةياود نم نارمع لآ ریسفت ىف یتاسو « رتولا
 ةريره بأ كيدح ىف ربشي دييقتلا نوكي نأ لمتحف ةلبوط تناك هتدم نأو ‹ شيرق نيرفاكلابو « كم اروسأم
 ةياور ىف ( ىرخألا ةمكرلا ف ) هلو . « رضم ىلع كتأطو ددشأ ه هلوق ىهو ةصوصخ ءاعدلا نم ةفصإ قلعتي
 ريسفت ىف قايسو ‹ عوكرلا دعب ناك كلذ نأ ةلاس ىنأ نع ىرهزلا ةباور نم باب دعب ىنايسو «ةرخألا , ىبيمشكلا
 ثيدحلا اذه قايس ىحب رصتتخا دقو . مهنه ىمس نم لا وحأ ىلع هيبنتلاو مهيلع ءاعدلا ةدم ىف فالخلا نايب نأ رم لآ
 انه هقاس اع مثأ فصلا هركذ ىذلا دانسالاب تاوعدلا ىف ىنايسو « باب دعب قابس اک ىرهزلا هلوطو ةملس ىبأ نع
 دوسالا ىبأ نب هللا دبعو « نويرصب هلكدانسالاو ٠ ةيلع نباب فورعملا وه ( ليعامتإ) هلو ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ
 لوق نأ ىلع اذهب جتحاو ‹ الا لوأ ىف ىأ (تونقلا ناك) هل . ديمح نب دمع هيبأ مماو « هيبأ دج ىلإ بسن
 ىلع ناخيشلا قفتا دقو , ماحلا لوق وه اک هلي ىنلا نمزب هدسيقب مل ناو عفرلا كح هل اذك لعفن انك ىباحصلا
 نم هلع ىف تونقلا ف سنأ نع لقنلا فالتخا ركذنسو « دييقت هيف سيل و حيحصلا دنسلا ف ثيدحلا اذه جارخإ
 ضعب فنصملا دروأ ثيح ةلاح نود ةلاح ىف وأ ةئيعم ةدم وأ اقلطم رمتسا لهو « عرش تاولصلا ىأ ىفو ةالصلا
 نب ىلع نع ) هلو . هيبالو معنا ةفص وهو ضفخلاب ( رمجلا ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ رتولا باوبأ رخآ ىف كلذ
 نال رغاصآلا نع راك الا ةباور هيفو « نويزدم هلك دانسإلاو < هثدح ىح نب ىلع نأ ةعزخ نبا ةياور ىف ( ىحي
 نم اذه «ناحصلاو كل ام نيب نم مو قسن ىف نيعباتلا نم ةثالث هيفو « عام مدقأ و ىحي نب ىلع نم انس ربكأ ان
 ل ىنلا نإ ليق هنال ةاحصلا ىف روكذم ىل-ء دلاو دالخ نب يحيف ةبحصلا فرش ثيح نم امأو ةباورلا ثيح
 عقر دعب عقو عيمستلا لوق نأ هرهاظ ( هدمح نمل هللا حمس : لاق ةعكرلا نم هسأر عفر اللف ) ەلۋ . دلو امل كن
 لاقتتالا ركذ هنأ ىلع لدي ام هريغو ةزيره ىبأ ثيد» ىف ىضم دقو ؛ لادتعالا راكذأ نم نوكسيف عوكرلا نم سأرلا



٠. 
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 ناذالا باتك

 لوقلا أدتبا هسأر عفر ىف عرش املف ىأ «هسأر عفر الف , هلوق ىنعم ناب امہنیب عما نكمي و « فورعملا وهو

 ةعافر وه لجرلا اذه : لاوكشب نبا لاق « هءارو » ىنييمشكلا داز (لجر:لاث) هلق . لدتعا نأ دعب همتأو روكذملا

 هيبأ مع نع قدزلا ىحي نب ةعافر نع ةبيتق نع هريغو ىناسنلا هاور ام كلذ ىلع لدتسا مث «ربخلا ىوار عفار نبا

 هب هريسفت ىف عزونو ‹ ثيدحلا « هلل دمحلا : تلقف تسطعف لب ىنلا فلخ تيلص د لاق هيبأ .نع ةعافر نب ذاعم

 لوسر سر عفر دنع عقو هساطع نأ ىلع لمح لب ابيب ضراعت ال هنأ باوجلاو « ةصقلاو ببسلا قابس فالتخال

 ادع ام امأو « هال ةاورلا ضعب نايسنل هنع ىنك وأ « هلمع ءافخ] دصقل هسفن نع ىنكي نأ عنام الو ٠ كلي هلل

 هتياور ىف ىنارهزلا رمع نب رشب دافأو « هنيبنس اک اهرصتخا ىوارلا لعل ةدايز الإ نمضتب الف فالتخالا نم كلذ

 انب ر بحي ا هيلع اكرابم د ىحي نب ةعافر داز ( هيف اكرابم ) وق . برغملا تناك ةالصلا كلت نأ ىع نب ةعافر نع

 ىنعمب ىتاثلاو ةدايزلا ىتممي لوالا ليقو « رهاظلا وهو اديكات نوكي نأ لمتحيف « هيلع اكرابم » هلوق اماف « ىضريو

 ال ةدايزلاو ءانلا هب دوصقملا نال ضرألا بساني اذبف ( اهتاوقأ اف ردقو امف كرابو ل ىلاعت هللا لاق « ءاقبلا

 الو ‹ مل ةيقاب ةكربلا نال ءايبن ألا بسا اذهف ( قمس] ىلعو هيلع انكراب و إل ىلاعت لاقو « ريغتلا ددصب هنال ءاقبلا

 هيفف ىضريو انبر بح انكهلوق امو . هيف ام قخي الو حارشلا ضعب هررق اذك« امهعمج نايئعملا هبسانب دمحلا ناك

 ملكتي مف د ةالصلا ىف ىح نب ةعافر داز ( ملكتملا نم) هلق « دصقلا ىف ةيافلا وه ام ىلاعت هللا لإ ضيوفتلا نسح نم

 .: لاقف هركذف ؟ تلق فيك: لاق . انأ : عفار نب ةعافر لاقف ةثلاثلا الق مث « دحأ ملكستب ملف ةيناثلا هلق مث « دحأ

 نود ام صآخي عضبلا نأ ىرهوجلاك معز نم ىلع در هيف ( نيثالثو ةعضب )هلو ثيدحلا ۾ هدب یضن ىذلاو

 ثيدح نم قاربطللو « لوأ اهب دعصي مهيأ د ةدوكذملا حي نب ةعافرةياود ىف ( لوأ ابتكب مهيأ ) هلق . نيرشعلا

 ىلع بصنلابو « ةفاضإلا نم عطق فرظ هنال ءانبلا ىلع مضلاب لوأ ىور ىليبسلا لاق < اهعفري مهيأ د بويأ ىبأ

 بارع] ىف ءاقبلا نال اعبت هريغو ىبطلا هلاق اهيّكي هربخو أدتبم وهو عفرلاب هانيورف « مهيأ د امأو . ىهتنا لاحلا

 (نوقلی )) هيلع لد ام هيف لماعلاو « بصن حضوم ىف وهو : لاق ( ميرم لفكي مهيأ مهمالفأ نوقلي ) ىلاعت هلوق

 دلعو < مهيأ نورظنيف فوذحنا ردقي ناب بصنلا مهيأ فوجي < اهيةكي مما مهيف لوقم ريدقتلاو « ةيماهفتسا ىأو

 نيب ضراعت الو « كلذ نييرصبلا نم ةعاج ركنأو « لوأ اميةكي وه ىذلا نوردتبب ريدقتلاو « ةلوصوم ىأ هب وبيس

لما ءالؤه نأ رهاظلاو ؛ اب نودعصي مث اهنوبتكي مهنأ ىلع لمح هنآل ام دعصبو اہتکی یتیاور
 « ةظفحلا ريغ ئا

 ثيدحلا , ركذلا لهأ نوسمتلي قرطلا ىف نوفوطي ةكئالم هلل نأ د اعوفرم ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف ام هدب ۇي و

 درك نيح هلل ینا ةباج] ةعافر ريخ ات لكشتسا دقو « ةظفحلا ريغ اهتكي دق تاعاطلا ضعب نأ ىلع هب لدتساو

 م ا هنأب بيجأو . هدجو ملكتملا لأب مل هناف «ةعافر عم نم لك ىلعو لب هيلع ةبجاو هتباجإ نأ عم اثالث هلاؤس

 « برجل مهضعب اورظننا مهنأكف « هنيعب دحاو نم الو ملكملا نم باوجلاب ةردابملا نيعتت مل هنيعب ادحاو نيعي

و . هنع وفعلا عقب نأ اوجرو < لمف ايف ًأطخأ هنأ مهنم انظ ءىش هقح ىف ودبي نأ ةيشخ كلذ ىلع مهلمحو
 لَو هنأك

يو « !أب لقي مل هنأ مهفرعف كلذ مېف مهتوكس ىأر امل
ةعافر نع رابجلا دبغ نب ديعس ةياور ىف نأ كلذ ىلع لد

 نب 

 دواد بالو . « ةالصلا كلت مقلب ىنلا عم دبشأ مل ىنآو ىلام نم تجرخ ىأ تدد ہف امافر لاق عناق نبا دند ىح

 ىقاربطلاو ءا. الإ ام ددأ ' ١ اهتلق انآ : لاق , اسأب ل 1 اف ؟ ةماكلا ,؟ اهلا نم د لاق ةع + نب ساع ثيدح نم



 م ۸۰۰ توف ثيدحلا

 ةناف ؟ وه نم : لاقف . ههرك ءیش ىلع مل هللا لور نم مجم دق هنأ ىأرو لجرلا تكسف د بوبا ىبأ ثيدح نم
 مل نولصملا نوكي نأ اضيأ لمحو < ريخلا اهب وجرأ ءاهناق هللا لوسر اي اتأ : لجرلا لاقف . اباوص الإ لقي ل
 وه هنع رذعلاو < مهقح ىف لاؤسلا دري الف فوفصلا رخآ ىف هنوكل امإو ‹ مهتالص ىلع مهلابقال امإ هنيعب هوفرعي
 ثادح] زاوج ىلع هب لدتساو . هلثم اولوةيف همالك نوعماسلا معتي نأ لاق نبع هل مقلب هلا ؤس ىف ةكسحلاو « هانمدق ام
 نم ىلع شوي مل ام ركذلاب توصلا عفر زاوج ىلعو. روث أمال فل اخي ريغ ناك اذإ وئام ريغ ةالصلا ىف ركذ

 )١( سطاعلا تيمشت هيلع نيعتي ال ةالصااب سيلتا نأ و « ةهارك ريغب هللا دمحم ةالصلا ىف سطاعلا نأ ىلعو ؛ هعم
 تودلا عار زاوج لاطب نبا هنم طبنتساو . هدعب ىذلا بابلا ىف هيف ثحبلا ىقأيس مك ركذلاب لادتعالا ليوطت ىلعو

 تود عفرك هتوصل هعفر مزلتسي ال لجرلا توصا علي هعامس نأب ريذملا نب نيزلا هبقعتو « مامإلا فلخ غيلبتلاب
 لدتساو ربلا دبع نب هيلا هقبس دقو « ةلمجا ىف عفرلا زاوج تابثإ لاطب نبا ضرغ نال « رظن بقعتلا اذه ىفو « غلبملا
 ال ةالصلا ىف عورشملا مالكلا كلذكو : لاق « ارس ناك ولو ةالصلا هدمع لطبي ىنجألا مالكلا نأ ىلع مهعامجاب هل
 « مامإلا ريبكت سانلا عمسأ نم باب » ىف غلبملا ةلأسم ىلع مالكلا مدقت دقو . ارهج ناك ولو اهلطبي

 ددعلل قب اطم هفورح ددع نأ ركذلا اذهب ةكئئالملا نم روك ذملا ددعلا صاصتخا ىف ةمكسحلا لبق : ( ةدئاف)
 ةدايزلا اذه ىلع ركميو « افرح نوئالئو ةثالث روكذملا ركذلا ددعو عسقلا ىلإ ثالثلا نم عضبلا ناف « روكذملا
 نكميو . ةدحاو ةصقلا نأ ىلع ءانب « ىضريو انبر بحي اک هيلع اكرابم » هلوق یهو ىح نب ةعافر ةياور ىف ةمدقتملا
 اک هناف « هيلع اكرابم د هلوق نود ء خلا !ريثك ادح , هلوق نم وهو داتعملا ىلع دئازلا ءانثلا وه هيلا ردابتملا : لاقي نأ
 اكلم رشع ثا تيأر دقل د سنأ ثيدح نم لسم دنع عقو ام امأو « افرح نوثالثو ةعبس كلذ ددعو ديك أتلل مدقت
 ةعافر قايس ىف ةدوكذملا تاماكا ددما قباطم ومف « رشع ةئالث  ىلارطلا دنع بويأ ىنأ ثيدح فو « اتوردتبي
 لعأ هللاو . ةاحنلا حالطصأ ىلع نكل بابلا ثيدح قابس ىف اضيأ اهددملو ىح نبا

 ١ انو ملأ ريم < ا 1

 ١17 - عوک لا نم ةأر مقري نيح ةنين اطالا تيسسإب
 ر  eم چا < ر ناک 00

 هناكم راقف لك دوم د ىكوتساو م ىنلا عفر : ديمح وبأ لاقو

 ناكسف « للي ىبنلا ةالص انا تمني ننأ ناك » لاق تباث نع ةبعش انث دح لاق ديل ولا وبأ تشرح - ۰ 39 سالى ع 5 8 42 عت 7 2 4 ٠ ۶
 - ان 2211 ا و
 « ىن دق لوق ىتح ماق عر وک را نم هار عفر اذإ « لصي

 [ :49١ ىف هفرط 4٠١ ثيدحلا ]

 « لطاب ىلع رقي ال نمزلا كلذ ىف هنأل  هجوأ ناكل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نمزب حراشلا هديق ولو « رظ هيف اذه(١1 )
 درع ملام تادابملا ىف دار نأ زوج الف دحلا هلو تلك دق ةعيرسصلاو مطا دق ىحولا ناف لسو هيلع للا ىلص ىنلا توم دعي لالا فالخ
 لعأ هللاو . عرسلا هب

 نب ةبواعم ثيدح ىف ام هنم عونم ىلصلاو <« سانلا مالك نم تيمشنلا تأل ٠ زوج ال لاقب نأ باوصلاو « حماست هيف اذه ( ۲ )
 ٠ ءىش اف علصي ال ذالصلا هذه نإ » لسو هيلع هللا ىلع ىنلا هل لاق غرف الو < سانلا هيلع ركتأو ىلصي وهو انانإ تعش هنأ محلا,
 ملم هجرخأ ثيدحلا « سانلا مالك نم



#٠ AA 
 :ناذآلا بانك

 لاق هنع ا ىضر ءارتلا نع يل ىبأ نبا نع کلا نع بش انثدح لاق دلا وبأ شک - ۱

 « ءاوگلا نم يبرق نيتدجلا نيَو عروكرا ار عفر اذإو دوج واش ئنلا عوک ر ناك

 نب كلام ناك» لاق ةبالق یا نع بوب أ نع دز نب داخ انت دح لاق برح نب نابلس اشَرِ 00

 نكسمأف مکر مل « مایقلا أ ماقق : قالص تقو ريغ ىف كاذو « وقال بلا ًةالص ناک يك انيرب ثرب وحلا

 مفر اذإ ديرب وبأ ناكو وليرب نأ اذه اني ةالص انب للصف : لاق . ينم تصل سار مفر مث « عوكألا

 ن 0 « ًادعاق ىّوتسا ةدحسلا نم هَسأ ر

 ءاوتسا باب » ىف امبلع مالكلا مدقت دقو « ةنينأمطلا » ىنممشكللو « رثك الل اذك ( ةنينًأمطالا باب ) هلق

 نم ىأ « عفر » هلوقو « دمشتلا ف سولجلا ةنس باب » ىف الوطم الوصوم ىتأي ( ديمح وبأ لاقو ) هلو . « ربظلا

 دعب « اسلاج » ةميرك ةياور ىف عقوو . هل مجرت ابف رهاظ وهو « كانه هنايب ىتأيس اک اباق ىأ « ىوتساف , عوكرلا
 قاحلإ دارأ فدصملا لعل وأ « دعب هيفو سولجلاب نوكسلا نع ربع هنأ ىلع لمح اظوفحم ناک ناف « ىوتساف » هلوق

 ةلمهملا حتفب (تعني) هلق . ةمجرتلا قباطيف هتاذل دوصقم ريغ امهنم لك نوك ع ماجي نيتدجسلا نيب سولجلاب لادتعالا

 ككملا باب » ىف أمس اک الوطم ديز نب دامح هنع هاورو « ارصتخم تباث نع ةبعش هقاس ثيدحلا اذهو . فصب ىأ

 _ حرصف ءانب ىلصي مب هللا لوسر تيأر الكب ىلصأ نأ ولآال ىنإ : لاق سنأ نع ٠ هلوأ ىف لاقف « نيتدجسلا نيب

 واو اهدعإ ةمومضم مالو ننلا فرح دعب ةدودم ةزمج ءولآ ال » هلوقو « لعفلاب ب ىنلا ةالصل سن أ فصوب

 راعشإ هيفو « هنوعنصت مكارأال ائيش عنصي سنأ ناكف : تباث لاق , اضيأ ديز نب داح دازو . رصقأ ال ىأ ةفيفخ

 . تيفاوملا باوبأ ىف ةالصلا سأ ىف ميلع هراكنإو سنأ ثيدح مدقت دقو « لادتعالا ليوطتب نولخي اوناك مهنأب

 نأ لمتحيو « ىنامركلا هلاق دوجسلا ىلإ ىوملا بوجو ىسن ىأ « ىن دق  هلوقو « بصنلاب « لوقن ىتح » هلوقو

 . اسلاج ناك ثيح دهشتلا تقو وأ الدتعم ناك ثيح تونقلا تقو هنأ نظ وأ < ةالص ىف هنأ ىسن هنأ دارملا نوكي

 ثيدحو . همايق لوط لجال ىأ « مايقلا لوط نم ىن دق انلق » ةبعش نع ردنغ قيرط نم ليعاعسإلا دنع عقوو

 مل هنكل اتوافت ابف نأب راعش] هيف « ءاوسلا نم ابيرق » هلوقو « ربظلا ءاوتسا باب و ىف هيلع هيبذتلا مدقت ءاربلا

 اذإو) هلق . دوجسلاو عوكرلا لب وطن نم هتداع نم لع اهل نيتدجسلا نيب و لادتعالا ىف ةنين أمطلا ىلع لادوهو « هئيعي

 هعوكر نامژ نأ دارملاو « نيتدجسلا نيب هسولجو ىأ « نيتدجسلا نيب و  هلوق اذكو « عفر اذإ هعفرو ىأ ( عفر

 هلوق وهو « ربظلا ءاوتسا باب د ىف س ىذلا ءانئتسالا قيرطلا هذه ىف عمتي ملو ‹ براقتم هسواجو هلادتعاو هدوج و

 كحو « ثيدحلا « هلادتعاف هتمكرف همايق تدجوف » ملسمل ةياور ىف عقوو « دوعةلاو مايقلا الخ امد
 ديعلا قيقد نبا

 ىف لاق مث ء لصألا فالخ ىلع ةغثلا ىوارلا ميهوت نال هدعبةسا مث هولا ىلإ ةباورلا هذه بسن هنأ ءايلعلا ضعب نع

 هقرط تعج دقو . ها ثيدحلا جراخ نم فالتخالا وأ داحنالا ققحيو تاياورلا نم كلذ رظنيلف : همالك رخآ

 ديح ىبأ نب لاله قيرط نم مايقلا ركذ ةدايز اهيف ىتلا ةءاورلا نكا ظ ءاربلا نع ىلل ىنأ نبا ىلع هرادم تدجوف

 نم محلا نع ةبعش نع ةاورلا ضعب هداز ام الإ « كلذ ىوس ىف فالتخا امهنيي سيل و هنع مكمملا هركذي ملو ؛ هنع



 ثيدحلا ((۸ ٠ 0 ۲۸۹

 مايقلا ىنثتسملا مايقلاب دارملا نأ امهيف ةدايزلاب ذخألا نه رهظ نيتياورلا نيب عمج اذإو « دوعقلاو مايقلا الخ ام » هلوق
 لادتعالا نأ ىلع لدي ثيدحل ا: اذه: كلا قيقد نأ لاق < مد قت اک دهشنلل دوعقلا هن دارملاو دوعقلا اذكو « ةءارقلا ٠

 ليلدل هنع لودعلا ىشبني الف هبف صن وه لب « كلذ ىلع ةلالدلا ىف حرصأ هلبق ىذلا ىنمي سنأ ثيدحو , ليوط نكد
 وهو صنلا ةلب اقم ىف سايق هنأ ةفعض هجوو . دوجسلاو عوك رلاك تاحيدستلا رب ركى هيف نسب مل: محلوق وهو فيعض
 اثالث مظملا ىبر ناحبس ريركتف ٠ عوكولأ ف عورشملا رك دلا نم لوطأ لادتعالا ىف عورش ۵(ا ركذلاف انضيأو « دساف

 هجرخأ اک لوطأ ركذ لادتعالا ىف عرش دقو ٤ ا O ا ءى

 ءلم » ابسط اريثك ادمح هلوق دعب سابع نب هللا دبعو ىردخلا ديعس ىبأ وو أ یآ نب هللا دبع ثيدح نه لسم

 داذو « حلا جلل اب قربط ملا د وأ او ك ةاذ ب وق ا ءلمو ضرالا ءلمو تاومسلا

 ىف داز نم ىلع کر ىنلا راكفإ كرت هلبق ىذلا تيدحلا ىف مدقت دقو « لا دجلاو ءانثلا لهأ د نيرخالا ثيدح ىف ْ

 ‹ بهذملا ىف حجرمل افالخ ركذلاب ريصقلا نكرلا لب وطآ اوج ىوونلا راتخا مث نمو « روثأم ريغ ارکذ لادتعالا
 دعب مات مث .ًأرق ام اوحن عكر مث اه ريغ وأ .ةرقبلاب ةمكز ىف أرق إو هنآ لسم ىف ةفيذح ثيدحب اضيأ كلذل لدّتساو ٠

 رتا اذه نع باوجلا : ىوونلا لاق , عكر ام ابيرق.اليوط امايق « دحلا كل انيد ۾ لاق نأ

 : « عوكرلا نم مايقلا فيك , ةمجرت ىف لاقف نالطبلا مدع ىلإ ملا ىف ىمفاشلا راشأ دقو . ه ١ ركذلاب ةلاطإلا زاوج
 ىف همالكر خآ ىلإ « ةداع] الو كلذ هل تهرك ت وثقلا هب ئوي ال وهو ايهاس وأ وعدي وأ هللا ركذب مايقلا لاطأ ولد
 ةالاوملا تفتتا ليطأ اذإ هنأ كلذ مههجوتو « لادتغالا قيرطتب ةالصلا نالطب اذه عم ححصي نم بجعلاف . . كلذ

 هنوكقن حصا ال عرشلا هب دوو امو ٠ اهتم سیل امب ناكرآلا نيب لي وط لصف للختي ال نأ ةالاوملا ىنعم نأب ضرتعم

 ردسقب عكر, لك هنأ سبا « ءاوسلا نم ابيرق د هلوقب دارملا نأ ءاربلا ثيدح نع مهضعب باجأو . ملعأ هقلاؤ اهم
 ناكرألا ةيقبا لاطأ ةءارقلا لاطأ اذإ ناف هلدتمم اي رق تناك هنالص نأ دارملا لب لادتعالاو دوجلا اذكو هماق

 ىف اورزح مهنأ قنا عت لا ىف تيثو تافا دلا حملا ف ارق هنأ تن كسا < ناكرألا ة ةيقب فخأ ابفشأ اذإو

 نإ لا ىف درو اک هلمأو ٠ « رشملا نود ىلع رصتقا ثاؤاصلا نودي أرق اذإ هنأ.لع لمحبف تاسيس رشع ردق هؤجسلا

 هنم كلذ برک ب رشي لوالاو , مات : ىيبسثكبلا ةيادر ىف (ثريوحلا نب كل ام ناک ) لوق . تاحيبست ثالث ایا
 ىف هيلع مالكلا ةيقب أبو « مهلعي نأ ال] ديرب ال وهو سانلاب یلص نم باب د ىف هيلع مالكلا ضعب مدقت دقو

 نيقابللو . ةفيفخ ةانثم هرخأو ةعوطقم ةزمهب ىيستكلا ةءاور ىف (تصنأر هلق ٠ « نيتدجسلا نيب ثكملا باب و

 هج وو « ةدسحوملا لدب ةددشملا ةنثماب هطبض مهضعب نأ نيتلا نب حو « ةددشم ةدحوم هرخآو ةلوصوم فلاب

 واولا تكرخت تاصنا هلالعإ سايقو « ىرخآلا ىف نب ءال ىدح] تمغد أد مث ءات .ئاولا نم لدب اذ. توصن ا هلصأ ناب

 : رعاشلا.لاق « هب ابش لبقأ هناك ءانحتالا دعب هتماق توتسا تاصنا ىنممو : لاق « افلأ تبلقناف ابارقاام حتفناو

 اتاصخاف موق مث اما نيمستو ٠٠ اهشاع ةدينحلا نايهد نب ورو ظ
 اناف ىذلا باشلا خرش هدراعو هضاضيبأ دعب سأرلا داوس داعو

 ا ل .نينلا نبا نع لقت نم نأ e ها

 يرأبلا مق ٠ ۲ جب ١



 ناذألا باتك 5 ۳۹ ٠

 نع ةبانك وه لاقي نأ هجوألاو « رظن هيفو : مهضعب لاق « لالا ىف ىوهلل ريكي مف تكس ىأ تصنأ ىنيمشكلا

 ةددشملا ةدحوملاب ةروهشملا ةياورلا امأو . ةنينامطلا ىلع لاد كلذو تاصنالاب اهتكر ح مدع نع ربع « هئاضعأ نوكس

 بصتن اف د ىليعامسالا دنع عقوو ¢ بايصنالاب ماقلا ىلإ ءانحمنالا نع هئاضعأ عوجر نع ىنك هناك بصلا نم لعفنا

 هلق ٠ « ديبكستلا دعب لوقي ام باب » ىف اهطبض مدقت دقو « اليلق ىأ ( ةينه) هلق . عيمججا نم حضوأ ىهو «امتأق

 ةيناتحتلاب رثكالل انه عقوو « هتينك طبض ىف فلتخاو « ىرجلا ةبلس نب ورمع وه (ديزي ىبأ اذه انخيش ةالص )

 مل ديعس نب ىغلا دبع لاقو 6 ىنكلا ىف لسم هطبض اذكو ارغصم ءارلاو ةدحوملاب ةعركو یوجلا دنعو 2 ىازلاو

 رع هادم عا يوكل عراب نإ دع نيا
 ا

 یک لق ب ل عفان لاقو

 نب نحرلا دبع نب رڪب وبأ ىنريخأ لاق رها نع بيش انن دح لاق ناملا وبأ اشو - ۴

 ىف اهريغو ةوتكلا نم ةالص لکی کس ناک ره ابأ نأ نحرا دبع نب لس وبأو عاش نب ثراحلا

 انتر لوف ٠ هد نم هللا ميس لوق م 2 مکر ب نهاركم 2 « موقت نوح بكي هريغو ٌناضمَر
 ت 2 0_0 ت ت 5

 «دوحسلا نم هار مف رب نیح راک من ءادجاس یو نيح ”ربك هيا لوقب مث €“ دحسي نأ لبق دجلا كلو.
 7 ن ۰ ۶ م ب 0 5 2 س 7

 « نيتنثالا ىف سواجلا نم موق نيح ريكي مل دولا نم هّسأر مف رينيح راكي م ٤ دج نيح رکي م

 7 م 00 : 5 م ت Ca ° وص 5 5 کک 8 ص

  جرقال فإ هديب ىبين ىذلاو : ف ٍرَصنَي نیح لوقی "من « ةالصلا نم عرف ىتح ةدكر لک ىف كلذ لمفتيو
 3 و هانم 2 2

 «ايندلا قراف ىح هتالصآ هذه تناكنإ . عوفي هلا لوسر ةالصب امش
 ١ د 232 ت ر 0 ١ - عا 8

 للا ”عِمَس : ةلوقي هار مف رب نيح هلل ہللا لوسر ناكو » هنع للا یضر ةريره وبأ لاقو : الاف س ۰

 ماشه نبةَلَسَو ديلا نب ديلا 3 للا : لوقيف مهيرامسأب مهمسيف لاجرإ وعدي - دجلا كلو انبار هك نم
 هم - م ھا ./ 3 م را 20 2 س وسر

 سڪ نينس مهملع ااو دعم لك كنعد ددشا مهلا « نينمؤلأ نم نيفعضتسملاو ةميبر ىلأ نب شايعو

 هب E ت 2 م

 « هل نوفل اهم َرَّمَم نم ذمو ٍقرشملا لهأو . فسوب

 كلام ن سا تم لاق ئ رها نع نع ةر ريغ 2ایس انن دح لاق هللا دبع ن لع شرو - ٥

 انكم نا“ هقش ل رح رف قف ناف لاق ابرو - سرفا نع رپ ونا لويو طو لو

 امنإ : لاق ةالصلا ىس الف « ًادومق انيلص : رم نايس لاقو . اندو ًادعاق انب لصف ةالصلا ترص « هدومن

 نمل لا حمس لاق اذإو « اوعف راق مفر اذإو ءاومكراف مك ر اذإو ء اورمكف رک اذإف ٠ هب من ويل مامإلا لج

 دقل : لاق . مف : تلق ؟ رم < ءاج اذك: نايف لاق . اودجساف دجس اذإو « دجلا كلو انبار : اولوقف هدم



 كيدحلا ‘ Aم6 55١

 انأو رج "نبا لاق ىرهألا دنع نم انج رخ امف . نالا هقش نم تظفح « جلا كالو ٌئرهُدلا لاف اذك . ظفَح

 « نِألا قاس شحم : هدنع

 « حجرأ حتفلاو مضلاب مهضعب هطبضو حتفلاب هانبور : نيتلا نبا لاق (دجسي نيح ريبكتلاب ىرج باب ) ەلۋ
 زيزعلا دبع قيرط نم امهريغو ىواحطلاو ةب زخ نبا هلصو ( لا رع نبا ناك ) هلق . نيبجولاب انئياور ىف عقوو

 .: قمملا لاق « كلذ لعفي 2 ىنلا ناك : لوقيو » هرخآ ین دازو اذهب عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ىدرراردلا

 بوبأ قيرط نم جرخأ مث .  انرتخا ام ظوفحلاو :لاق . هعفر ىنعي <« امهو الإ هارأ الو زيزعلا دبع هاور اذك
 فرقوملا اذه : لوقي نأ لئاقلو . ها «امبءفريلف عقد اذإو « هيدي عضيلف مدحأ دمج اذإ د لاق رمع نبا نع عفان نع

 لكشتساو ٠ ةلمجا ىف نيديلا عضو تابثا ىف ىناثلاو نيتبكرلا ىلع نيديلا عضو ميدقت ىف لوألا ناف « عوفرملا ريغ
 ةيلوقلا دوجسلا ىلإ ىوحلا ةفص ركذ امل هنا : هلصاح امب رينملا نب نيزلا باجأو « ةمجرتلا هذه ىف رثالا اذه داربإ

 رثأ نأ ربظي ىذلاو . ه1لاقمو لاعف نم ىوملا لاح فصو ةمجرتلاب دارأ : هوخأ لاقو « ةيلعفلا هتفصب امفدرأ

 هذهو « اهنم اذهو ثيدحلا لمجم ةرسفم نوكت دق ةمجرتلاو « هل مجرتم ال هب مجرتم وهف « ةجرتلا ةلمج نم رمع نبا
 نع ثيدح هيفو « ىعازوألا لات هبو « ةالصلا عوشخ ىف نسحأ ةفصلا هذه : كلام لاق . امف فلتخلا لئاسملا نم
 ةريره ىلأ ثيدح- مرثالا ىور دقو ؛ ىواحطلا هجرخأ هنع ثيدحب ضروعو <« ناسا بامحصأ هاور ةريره ىبأ
 ةيعفاشلاو ةيفنحلا دنعو . فيعض هدانسا نكلو . لحفلا كور كربو الو « هيدي لبق هيتبكرب أدبيلف كدحأ دمج اذإ »
 ثيدح نم حصأ اذه : ىباطخلا لاق رجح نب لئاو نع اضيأ نئسلا ىف ثيدح هيف و « هيدي مث هينبكر عضي نأ لضفألا
 دمحأو كلام نعو . ه١ ةئسلا ثيح نم رخآلا ىلع نيبهذملا دحأ حيجرتربظب ال : ىوونلا لاق مث نمو « ةريره يأ
 .« نيتبكرلا لبق نيديلا عضن انك» لاق دعس ثيدحب خوسنم ةر ره ىلأ ثيدح نأ ةم زخ نبا ىعداو « ريبختلاب ةياور

 نر يحي نب ليعامسإ نب ميهارب] دارفأ نم هنكل « عازنلل امطات ناكل حص ول اذهو « نيديلا لبق نيتبكرلاب ان ماف

 هعفرو طاطحنالا ىف امهنع سرلا عضو ريخات ىضتقم : ىواحطلا لاقو . نافيعض امهو هيبأ نع ليک ن ةملس
 ميدقتل رينملا نب نزلا ىدبأو . عفرلا ىف امهلع نيديلا ميدقت ىلع مهقافتال نيتبكرلا نع نيديلا عضو رخاتي نأ امبلبق
 . لعأ هللاو . امييلع اثج اذإ هينبكر ماليإ ىلع اممم دقتب مصتعيو هتيج نع ضرألا قلي نأ ىهو ةبسانم نيديلا
 . « ةئيدملا ىلع ناورم هفلختسا نيح » ىرهزلا نع سنوي قيرط نم ىتاسنلا داز ( رکی ناكةريره ابأ نأ ) هلق

 ىوح لا ىف عرشي نيح نم هب ءىدتبيف ٠ یوهلا ركذ ريبكتلا نأ هيف ( ادجاس ىوهم نيح ربكأ هللا : لوقي مث ) ہل
 ريبكنلا ىف عرشي هنأ هيف ( نيتنثالا ىف سواجلا نم موقي نيح ربكي مث ) هلق . ادجاس نکمتی نيح ىلإ لادتعالا دعب |
 باب ىف ىتأيسو « امئاق ىوتسي ىتح ربكي ال هنإ لاق نمل افالخ ‹ لوالا دہشتلا دعب ةثلاثلا ىلإ مايقلا ءادتبا نيح نم .'

 نع هريغو كلام ةياور ديؤي مالكلا اذه : دواد وبأ لاق ( هتالصل هذه تناك نا) يلق . اباب رشع ةعضب دعب درفم

 نك« ىرهزلا نع ةنيبع نبا نع روصنم نب ديعس هجرخأ اذكو : تلق . السرم ىنعي « نيسح نب ىلع نع ىرهزلا
 « ةريره ىنأ نع هريغو ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىنأ نع اضيأ هاور ىرهزلا نوكي ال نأ كلذ نم مزاي ال.

 . ةفصلا نأ ىف حيرص هناف ىرهزلا نع ليقع قيرط نم « دوجسلا نم مات اذإ ريبكنلا باب ١ ىف مدقت ام كلذ ديؤيو .



١ 4Aناذالا باك  

 لوو شو« نک ا ( )هلق . مب ىنلا ىلإ ةعوفرم ةروكذملا

 انه هركذ امو « ىلاعت هللا ءاش نإ نار هع لآ ريضن ىف ىتأي روک دملا ننملا ىلع مالک او ‹ امہلا روكذملا دانسالاب
 دعب تونقلا لح نأ لع هب لدتساو « لادتعالا ف لوق ام هيف ركذ ىذلا بابلا ف ارصتتخم هدروأ دقو . ادارطتسا

 لاق ارو سرق نع) هلق . ةالصلا دسفن ال مجاعو مهل ى عدي اف م مامساي لاجرلا ةيمسن نأ ىلعو « عزكرلا نم:عفرلا

 دقذ « ثيدحلا ظافلاب نانإلا لع كنفاعز هلا دبغ نب لع تاب راش] هبق (سرف نم  ةئييع نبأ وهو د نيقس

 نع'ةالصلا رصق ىف عقؤو « شدخ ىأ « شحج , هلوق نأو « هب متویل مامإلا لعج امن ] باب » ىف هيلع مالكلا مدقت
 لوقملاو« نانفسوه لئاقلا ( رمعم هب ءاج اذكر هلق . كسلا ىلع «شدخ وأ شحم , ظفلب ةئيبغ نبا نع معن أ

 رمغم نع قازرلا دبع ةياور كلذ ىلع دنس نأ (معن تاق ) لق . ةردقم اذك لبق مابفتسالا ةزمهو « لع هل

 لقر هل كلذ فالح موب ناامركلا.مالكو . ةطساوب هنع ىورب امنإو « هکردی مل هناف نمعم فالخم  هخيأشم نم هنا

 .اذكو لوقو ٠ هقفاو اإ ممم ظفح ديجتسب ثيحب نايفس ظفح ةوقب راعشإ هيفو :اديج اظفح ئأ ( ظفح ْدْقل

 ىف كلذ عقؤ دقو « دما كلو » ىف واولا ركذي مل ىرهرلا باحضأ ضعب نأ ىلإ ةراشإ هيق , دحلا كلو ئرهزلا لاق

 رك اسع نبا ةباور ف( تظفح ) لو . « ريكشلا باحيا باب » ىف مدقت اک زهرا نع هريثغو كلا ةا
 :طبض ةدوج نم هان ركذ ام ىلإ ةرامإ هيف « حلا نمبألا هد نم ه هلوقو : حض وأ ئهو واو ةدايزب < تظمح3 د

 نم صخأ یهو ع ةقاس ظفاب ىرهزلا نع ه ثدخل « هقش , ظفلب ىرهولا نم مهم همس خرج نب آل « نايتس

 نركب نأ دبل تاس وم شدخ ىلا نأ رخآ تفر ن یرمزا نم فرع جرج نب نأ لع لوح اذه نکل قش

 انأو د هلوقو « هب متؤيل مامإلا لعج اع باب , ىف:كلذ ىلع ةلالدلا انمدق دقو , ةريدتلا ةدملا هذه ىف ةملكلا هذه
rدعا أو قرهإلا لاق ءردق ذل: اردقم لاق لعاف نم ةيلاح ةلج وأ ردقم لع فوطمم وه :  » 

Eجرج نا لوقمو « باوصلا ىلإ برقأ اذهو : تلق .  

 معأ هقاو , لا شحجل

 دوجسلا ضن ساي - 9
 دي 2 0 بيسلل نب ” كيعبم ىتربخأ لاق ی رها نع بیش انّ ربخأ لاق ناهلا وأ اشو -

 ىف نورا له : لاق ؟ ةمايقلا موب انب یر له هلا لوس را: اولاق سانا نأ د اهربخأ ةربره ابأ نأ“ ییا

 ؟ ُباحس اهمود سل سلا ىف نورا لېف : لاق ٠ هلا لوسر ايال : اولاق ؟ باح هنو سيل ردبلا هليل زم هلا

 مهنف متي يش هب ناك : لوقف طايل موب سادا شح َكلْذك هور رب مناف : لاق . ال : اولاق

 ماف هوم ان مآل ونه قبو ٠ تيفاولا ب ند هنو ها خي نت مومو « سلا عقب نم

 :U لاف ا ما هانف رع ار ماج اذإف ءار انی اب تح اًئاكم اذه : نولوقيف « ,يبراأت لوقیف هلا

 و نم رمت نارمل رشوت موعد ءار تأ: ةنولوتبم کبر



A ol ۸۰افيدحلا ٩ 

 بیلااک ۳ فو . "لس لَم مآ: : ذكموي لسا ”مالكو « ”لشألا الإ دح أ ذثموي رک الو« همأب لْسْؤلا

 ۳ ال هنأ ريف « نادملا كوش لثم اپنا : لاق . ارا دان لا قرت سارع , نادمّسلا كوش لدي

 َدارأ اذإ تح. . وحن 2 نس مهنمو ٠ لب قبو نم مهنف:* ٠ طامعأب سانلا تا 0 اال اظع ر دق

 ج فرت ؛ "ہل وجرخيف « هللا دبي ناک نم اوجرخ نأ ا ال أ رالا لهأ ني دادأ نت ةحر هلا

 تانلا لكس أت مآ نبا لكف « اا نم وجر خي دوجلا ألك أب نأ الا لك هللا م و ؛دوجسلا رأثآ

 ليم ىف بحل تيت يس نوتبنيف « ةايحلا هام بلع بسيف «اوشحتنا دق رال نب نوجرخيف «دوجسا لإ

 هلا ًالوخُمرانلا لأ E راتاو نمل نب لد تي و «دابملا نيب اضقلا ع نو لا غاري .e للا

 : لوقيف . اهواك د ىقَرحأو ار ین دق ؛ رانلا نع ىهجو ف ہما بر اي : لوقیف « رانلا لب هبجوب لِ

 « قاثيمو دبع نيب اشي ام هللا ىلعميف . ”كترعو ال : لوت ؟ لذ يغ لأمن نأ كب كلذ ل نإ تبت له

 : لاق مث « تكسي نأ هلا ءاش ام تكس« اهب یأر ةلجلا ىلع هب لّبقأ اذا « زانلا نع جَو هللا فرضيف

 ؟ لأم تنكىذلا ريغ لات ال نأ قاثيلاو دوبشلا تيطعأ دف سيل : هل هلا لوقيف . جلا باب دنع ملف بر اپ

 ءال : لوقيف « ريغ لاَ ال نأ كلذ تيطعأ نإ ت و لوقو كع ا نک ا رار

 ئأرف اهب لب اذاف « ةا باب ىلإ ةمدكيف « قائيِمَو دبع نم ءا ام هير ىلطميف . كلذ ريغ لأسأ ال کت عو

 لوقيف . هبا ينلذدأ براي : لوقيف « تكسب نأ لا ءاشام تكيف رورسلاو ةَرْضْنْلا نم امف امو ام رهز

 : لوق ؟ يطع ىنا بخ لأ ال نأ ااو ةوملا تيططأ دق سبأ كرام مآ نب کو: ثا

 DEVENS م «هنم لجو زع ذا كدضيف . كقلخ قشأ ىنلعجت ال بر ا

 و كيما اذإ قر رک لاد اذڪو اذك ني: لجو رع هلل لاق هتيم قا اذإ ی یف

 هللا لوسر نإ : امنع هللا ىضر ةريره ىبأل ٌئردأا ديعس وبأ لاف . « هم هدو و کلذ كلل : امت هلا لاق ئنامأل

 هلوق الإ يي هللا لوسر ني ظدحأ ل: ةريره وبأ لاق . . _ اشمأ ةرشعو كلذ كل : هلا لاق » لاق وق
 « هلاثمأ ةرشعو كل كلذ » لوقي 0 ىفإ : ديعس وأ لاق . 6 همم لهو كلذ كلا

 [ ۷٤۴۷ ء :٦۵۷۳ ىف ہافرط _ ۸۹ ثيدخلا 1

 هلوق انه هنم دوصقملاو « ةعافشلاو ثمبلا ةفص ىف ةريره بأ كيدح هيف دروأ ( دوجسلا لصف باب ) هلق

 قاقرلا باتك نم رانلاو ةنجلا ةفص باوفأ ىف اضيأ هءاب هدرو ' دقو «دوجنسلا راثآ لك أت نأ رانلا ىلع هللا مرحو د
 راثآ » هلوقب دارملا ىف فلتخاو . هتاور ظافلأ فالتحا نكذ مم ىلاعت هللا ءاش نإ قوتسم كاتم هيلع مالكلا ىنأيو



 ناذاللا باعك - 4٤ ٠٠

 « مههوجو تاراد الإ ابيف نوقرتحي رانلا نم نوجرخ اموق نا هرخآ هجو نم لسم ةياور ىف ام هديثي و ‹ ةصاخ ةبجلا

 دوجشلا ىف ىفاحتو ِهيَمْبَض یدبب تسيسإب - ۰
 نب هل دبع نع نمره نبا نع رفعَج نع رقم نب رک ینہ دح لاق ريكس نب ىبع انوه ۷

 « وب ضايب ودبي ىتح هبدي نيب جرف ىلص اذإ ناك كيم ىنلا نا » ی نبا كلام

 ظ هو ةعيبر نب فج ىنث دح : تیا لاقو

 وه ليقو لخاد نم دضملا طسو وهو عبض ةينثت ةدحوملا نوكسو ةمجعملا حتفب ( هيعبض ىدبي باب ) هلق .
 . نويرصب هلك دانسالاو « جرعألا نمحرلا دبع وه نمره ناو  ةعيبر نبا وه (رفمج نع) هلق . طبإلا تحت ةجل

 دوجسلا ىف ةئيملا هذه بابحتسا ىف ةكحلا : ىطرقلا لاق  اهياي ىذلا بنج لا نع دي لك ىحن ىأ (هيدي نيب جرف) هل
 هبشآ وه : هريغ لاقو ‹ ضرإلا ةاتالع ىذأتي الو « هتبج الو هفنأ رثأتي الو هبجو نع هداتتعا اہ فخم هنأ

 ىف رينملا نب نيدلا رصان لاقو « نالسكلا ةّئيهل هترباغم عم ضرالا نم فنالاو ةهيجلا نيكمت ىف غلب أو عضاوتلاب

 ىضتقمو « ددع هنأك هدوج ىف دحاولا ناسنإلا نوكي ىح زيمتيو هسفنب وضع لك رهظي نأ هيف ةكحلا : ةيشاحلا

 نم فوةصلا ىف درو امدض اذهو « هدوج ىف ضعب ىلع ءاضعالا ضعب دمتعي الو هسفنب وضع لك لقتسي نأ اذه

 هريغو ىقاربطلا ىورو « دحاو دسج مهنأك ىح نيلصملا نيب داحتالا رابظإ كانه دوصقملا نال ضعبب مهضعب قاصتلا
 تلعف اذاف « كيعبض دبأو كيتحار ىلع معداو « عبسلا شارتفا شرتفت ال و لاق هنأ حيحص دانساب رمع نبأ ثيدح نم

 جرخأو « عبسلا شارتفا هيعارذ لجرلا شرتفي نأ عي ىنلا ىهن د ةشئاع ثيدح نم سلو ؛ « كنم وضع لك دج كلذ
 نبالو « دمج اذإ هيطبإ رفع ىلا رظنأ تنكف قلي ىنلا عم تيلص , مقرأ نب هللا دبع ثيدح نم هنسحو ىذمرتلا

 ثيدح نم م احللو « هيذفع مضيل و , بلكلا شارتفا هيعارذ شرتفي الف كدحأ دحج اذإ , هعفر ةريره ىلأ نع ةمبزخ

 نم هلو « هيطب] حضو ىري دج اذإ د ىنلا ناک »اجلا دنع هنعو ؛ مقرأ نب هللا دبع ثيدح وحن سابع نبا

 ةنوميم ثيدح عم. ثيداحألا هذهو « كيقف مم عفراو كيفك عضف تدي اذإ د هعفر ءاربلا ثيدح نم لسمو هلثيدح

 اهرهاظ انه قلعملا ةئيح نبا ثيدح عم « ترم رمت نأ تدارأ ةميهم نأ ولف ‹ هيد ىناحي لي ىنلا ناك د لسم دنع

 باع اكش د ةريره بأ ثيدح وهو بابحتسالل هنأ ىلع لدي ام دواد وبأ جرخأ نكلا « روكذملا جيرفتلا بوجو .
 كرت ىف ىأ « كلذ ىف ةصخرلا » هل مجرتو « بكرلاب اونيعتسا : لاف اوجرفنا اذإ مهياع دوجسلا ةقششم هل إب ىنلا

 ىذمرتلا جرخأ دقو.« ايعأو دوجسلا لاط اذ هينبكر ىلع هیقف رم عضي نأ كلذو : هتاور دحأ نالت نبا لاق ‹ جيرفتلا

 لحم لمج ء دوجسلا نم ماق اذإ داهتعالا ىف ءاج ام » هل مجرتف ءاوجرفنا اذإ » هتباور ىف حقي ملو روكذملا ثيدحلا

 نيعت دواد وبأ امجرخأ ىنا ةدايزلا نكل « لاق ام لمتحم ظفللاو « مايقلل ابلاط دوجسلا نم عفري نمل بكرلاب ةئاعتسالا
 صيمقلا نوكي نأ لاتحاب بقعتو ‹ هيطبا فاشكن ال صيق هيلع نكي مل هنأ ىلع ليلد هيف : نيتلا نبا لاتو  دارملا



 2 ع م١1 - ۸۰۷ ثيدحلا

 وأ« صيمقلا تلي ىنلا ىلإ بايثلا بحأ ناك  تلاق ةملس مأ نع « لئامثلا ١ ف ىذمرتلا ىور دقو « مکا عساو
 امهيلع نکی م ر هبطب] نأ ىلع هب لدتساو « ىطرقلا هلاق رل بوث هيلع نكي ملول امہضایب عضوم نأ ىوارلا دارا
 عيمج نم طبإلا نأ كلَ هصئاصخ نم نأ هل ماكحألا نم ءاقستسالا ىف ىربطلا بحنأ ىكمح دقف ظن هفو « رعش
 ةبيتق ةباور ىف نال رظن هيقو ؛ اضيأ عوكرا ىف جيرفتلا بابحتسا ىلع هقالطاب لدتسأو ٠ )ريغ نوللا ريغتتم سانلا
 . اهب تكا ةروص ىف لمعتسا اذإ قلطماو ٠ بقانملا ف فنصملا هجرخأو « دوجسلاب دريقتلا رضم نب ركب نع
 هيطب ] نع هيدي جرف دج اذإ ناك » ظفلب هقيرط نم لاسم هلصو ( هوحن ةعيبر نب رفعج ىنثدح ثيللا لاقو ) هلو
 نيتمجرتلا نيت اه عوقو خسنلا نم ريثك ىف عسقو هنأ ةلبقلا باوأ ليبق مدقت : (هيبنت ) . « هيطبإ ضايب ىرآل ىنإ یح
 هتداعإ نع ىتفي اب كلذ همجوت انركذو « انه امهتابثإ باوصلا نأو انه اديعأو كانه اهدعب ىتلاو هذه

 ا ئنلا نع ئدعاسلا ديمح وبأ هلاق ' ةلبقلا هيلج ر ٍفارطأب لبقتسي اپ 2

 هنأو ابيرق «دبشتلا ف سولجلا ةنس باب » ىف الوصوم ىتأي (ديمح وبأ هلاق هيلجر فارطاب ةلبقلا لبقتسي باب) هلق
 لبقتسيف ناعفت م هابقعو امبعباصأ نوطإ ىلع نيتمتاق هيمدق لعحي نأ دارملا : رينملا نب نيزلا لاق د دوجسلا ةفص ىفدرو
 ةلبقلا نع اهنععب سوءر تفرح! تجرفت ول اهنآل دوجسلا ىف عباصالا مض بدن مث نمو:هوخأ لاق ؛ةلبقلا هيمدق روهظب

 ةوجسلا مني مل اذإ ساپ - ۲
 عیال الجر ئأر فيد نع لئاو ىبأ نع لصاو نع دهم انثدح لاق دمع نب تلّصلا شرو - ۸

 ةت ريغ لَك تم تم ولو : لاق ُهَبِسحَأَو لاق . تيلص ام : ةفيذح هل لاق ةنالص یف الف « هدوجس الو هعوك ر
 2كم لمع

 « عوكرلا متي مل اذإ باب » ىف فوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو ةفيذح ثيدح هيف دروأ (هدوج متي ملاذإ باب) هلق

 قع ةعبس ىلع دوجشلا ساپ - 99
xم ینا تا 2 سابع نبا نع سواط نع راند ن ور نع ناف ان لح لاق ةصيبق ااو  

 » نيلجتلاو )2 نيتبك لاو« نيديلاو « ةبجلا ر الو « ارش فک الو , ءاضعأ عبس ىلع دج نأ
 | ۸۱٦۹ م16 < ۸۱۲ 24٠١ : ىف هنارطأ ۔ ۸۰۹ ثيدحلا]

 اسينع هللا يضر سابع نبا نع سلط نع ورع نع هش انندح لاق هاربا "نب لم اشو - ۰
 ارنا ظا ةعبس ىلع دست نأ انرمأ » لاق لإ ئنلا نع

 نهارا انكادخ ةىيطلتا درب نب هللا دبع نع قاحسإ ىلأ نع ”ليئارسإ ان دح مدا اشو - ملا

 اتم ٌدحأ نم مل هديت نمل هللا عم لاق اذاق « لطم ېنلا لح لصن اتد لاق - بوذگ ريغ وهو - بزاع
 يهاظ وهو « ىطرقلا هلا ام برقألاف « بحل هلق ام ىلع لدي ام ثيداحألا ىف ملعأ الو « لياد ىلإ جاتمي صيصختلا اذه لثم )١(

 لعأ هللاو ٠ نيطبالا ضايب يوس دعب نم رظانلل حضتي الف افيفخ ناكلسو هيلع هللا ىلص هيطبإ رعش نوكي نأ لمتحيو ٠ ثيداحألا نم ريثك



 « ضرألا ىلع هتج لَم ئنلا مصب ا
 راشأ هلك « ءاضع أ ةعبس ىلع » بابلا اذه ف هدروأ ىذلا نتا ظفل ( مظعأ ةعيس ىلع دوجسلا باب )ەل

 لك ىمسي : ديعلا قيقد نبا لاق « هيلي ىذلا بابلا ىف رخآ هچو نم اهدروأ دقو ‹« ىرخالا ةياورلا ظفل ىلإ كلذ

 . امضمإ مساب ةلملا ةيمست باب نم نوكي نأ زوو < ماظع ىلع داو لك لمتشا ناو ةلملا رابتعاب امظع دحاو

 « هلعاف مسي مل امل ءانبلاب تاياورلا عيمج ىف ةزمملا منب وه ( ھی ینا مآ ) ھلو ٠ ىروثلا وه ( نايفس ) هلو

 هنال رظن هيفو : لبق ‹ بوجولا ىضتقي كلذو « فرعلاب كلذ فرع : ىواضيبلا لاق ؛ هلالج لج هللا هب دارملاو
 « ةمالا مومعل ةنأ ىلع لاد رخآ ظفلب فصلا هرقع ةيصوصخلا لمت نايسلا اذه ناكاملو . لمفا ةغيص هيف سيل

 نع هاقلت سابع نبا نأ اذهب فرعو ءانرمأ : لاق مقلب ىذلا نا ء ظفلب اضيأ رانيد نب ورم نه ةبعش ةياور نم وهو
 ديعلا دمج اذإ ه ظفلب بلطملا دبع نب سابعلا ثيدح نم مبسم هجرخأ دقو  هنع اغالب امإو هنم اعام ام ملي ىنلا

 ةلوأ ركب برإ عج دملاب بارالاو ؛ عملا نون انما ىف نونلا نأ حجري اذدو 0 ٠

 الو ارعش فكي الو) هلق هنع هللا ىضر هيبأ نع هاقلت سابع نبا نوكي نأ لمتحيو , وضعلا وهو هيناث ناكسإو

 نم باب دعب هركذو < خلا ةببجلا » هلوق وهو رسفملاو « ءاضعأ ةعبس » هلوق رهو لمجلا نيب ةضرتعم ةلمج ( ابوث

 هنأ دارملاو . فكلا ىنمع وهو مضلا وه هرخ أ ىف ةانثمب تفكلاو ‹ رعشلاو با ثلا تفكن الو » ظفلب ا هج

 دمل فنصملا مجرتو « ىدوادلا حنج هيلاو « : الصلا لاح ىف هنع ىبنلا نأ ىضتقي هرهاظو « هرعش الو هبايث عمحب ال

 !وهركمهئاف « روهجلا هيلع ام فالخ هناب ضايع هدرو ‹ كلذ ديؤت یهو « :الصلا ىف هيوث فكي ال باب » ليلق

 رذنملا نبا ىك-ح نكل « ةالصلا دسفي العار فاو نايف لخد نأ لبق وأ ةالصلا ىف هلمف ءاوس لصنلل كلذ

 . ركل هيشأ ضرألا ةرشابم نع هرعشو هب و عفر اذإ هنأ كلذ ىف ةكحلاو : ليق ٠ ةداعإلا بوجو نسحلا نع

 ينعم راشأ نمذ هلاک اركب اق أو هدد اتاق عا نعوم راط نا او ا (ةهبجلا ) هلق

 ةميرك ةباور نم خسنلا ضعب ىف ىهو <« ىلا » ظفاب ةدمعلا يف عقوو « ىلإ نود ىلعب هادع كلذلف ءارلا ديدشتب "أ
 عضوو : سواط نبا لاق » هرخآ ىف لاقو ثيدحلا اذه رك ذف سواط نبا نع ةنييع نب نايفس قيرط نم یاسنلا دنعو

 ةيجلا نأ ىلع لدي اذه : ىطرقلا لاق . ةرسفم ةباور هذهف ءدحاو اذه : لاقو هفنأ ىلع اهرمأو هتببج ىلع هدب

 ءاضعألا تناكل الإو دحاو وضعك العج امهنأ هانعم لبق : ديعلا قيقد نبا لاقو « عبت فنالاو دوجسلا ىف لصآلا
 جتا دقو« ةهبجلا ضعب ىلع دوجسلاب ىنتكي اک فنآلا يلع دوجسلاب ىنتكي نأ هنم مزلي هنال رظن هيفو : لاق « ةينامت

 نإو ةمبجلا رك ذب حيرصتلا ضراعي ال اذه لثم نأ قحلاو : لاق « فن ألا ىلع دوجسلاب ءافتكالا ىف ةفبنح ىبال اذهب

 ناف اضيأو « ألا هيلع لد ىذلا ملا فال ةرابعلاو ةيمسنلا ف كاذف « دحاو وضعك املأ دقتعي نأ نكمأ
 نيسي ال نأ نكمأ ةبجلا ىف ام براقت اذاف « ةدابعلا لجال ةبجلاب قلعتت امن اهناف هيلا راشملا نيعت ال دة ةراشإلا

 ىلع راصتقالا زاوج نم هركذ امو . ىهتنا ىلوأ هم« دقتف هل تمضو امل ةنيعم اهناف ةرابعلا امأو « انيقي هيلا راشملا
 < هركي هبجلا ضعب ىلع راصتقالا نإ « مالا د ىف ىعفاشلا لوق نم ذخأ هنأكو « ةيعفاشلا نم يشك هب لاق ةببجلا ضعب
 لوا ايلا ءىز ال هنأ لع ةباحملا عامجإ رذنملا نبا لنو ؛ مدقت اه ةيفئملا ضعي مهمزلأ دقو

 مديغو ةيك!املا نم بربح نباو قححإو دحأو يعاذوألا نعد « اهدحو ةبجلا لع ”ىزج هنأ ىلإ رولا بهذو



 A۷ د ملا ملكا ديل

 لخدي الثل نافكلا امهم دارملا : ETT هلق ادا تاهل قرقيرخر اپ ا
 نب ورمع نع ديز نب دامح ةياور ىف « نيفكلا » ظفلب عقوو . ىهت١باكسلاو عبنبلا شارا نم هبه ىهنملا عمت:

 نم دارملل نيبم وهو « نيمدقلا فارطأو , ةروكذملا سواط نبا ةباور ىف ( نيلجرلاو ) هو ملم تع رانپد
 دوجسلا بوجو ىلع لدي هرهاظ : ديعلا قيقد نبأ لاق ۲ بايب لبق امملع د وجل ةيفيك تدق دقو ؛ اجرا

 هيف لاق ثيح هتالص .ىمملا ثيدح اهريغ نود ةهجلا بجا ولا نأ ىلع ةيمفاش] ضعب جحا . اضعالا ف لع

 ٠ف يم باب نم رف ولو + هلع ملقم رطل و كلا مى 81 هتياظ انهو : لاق نهج کمو 1
 دوجسلا راصحتا هجولا ىلإ دوجسلا ةفاضإ نم مزلي ال هناف , ىهجو دم د ثيدحي مهلالدتسا اذه نم فمضأو د لال"
 ىمسملا ىلع ةدايز تايثإ ىلع لدي ثيدحلا اذه نأل ةيبجلا عضوب لصحي دوجسلا ىمسم نإ مهوأ هنم ٍفعضأو هيف“

 هنأ ثيدحلا رهاظو : لاق . اممضو بحي الف اهفدكبحي ال ءاضعأ : لاق ناك ىهيش سايقب ةيضرإمملا هلم ضا
 فدك نأ ىف فلتخ لو ٠ و ی روبل نسم لال .انضجالا هذه قم یش فدك بحي ال ش

 عراشلا نأ وهو فيطا ليلدلف نيمدقلا فشك بوجو مدع امأ و «ةروعلا فدك نم هيف رذحب ام بچو ليغ نيتيكرلك 1

 ضقنل ىضتقملا فلا عز بجول نيسمدقلا فشك بجو ولف ‹ فخ اب ةالصلا ابيف حقت ةدع حلا لغ مالا فق“

 فدك امأو . ةصخرلا لجأل فخلا سبال صخب : لوقي نأ فلاخمللف رظن هيفو <« ىهتا الملا لطبق ةدابطلا
 نسمحلا رثأ هيفو « ةلبقلا لابقتسا باوبأ ليبق « رحم ا ةدش ىف بوثلا ىلع دوجسلا باب د ىف هيف كلا مدقت دقة نيدبلا :
 باب د ىف هيلع مالكلا مدقت دقو « عوكرلا ىف. ربلا ثيدح فنصملا درو مث , فهكلا كر ةباجبقلا نع هلق ىف:
 هتبسانمو : قامركلا لاق «ضرالا ىلع هتربج عضب ىتح د هرخآ ىف هلوق انه هنس هدا سو « مامإلا فتي نم فس ىم .

 نأ هدارم ىف رهظي ىذلاو . ىهتنا ابااغ ةنسلا مظعأللا ةناعتساب وه ا1 ةهبجلا عضو نأ ةداملا نا توخ نم ةيجرتلا
 لب « ةعبسلا ءاضعألا ىلع هيف صوصنملا ثيدحلا ضراعت ال ثيدحلا اذهك ةميجلا ىلع راصتقالاب ةدراإ وا كيداحالا
 ام هيف سيلف « نكراا اذ-ه ليصحت ىف اهربشأ وأ ةروكذملا اسا فرقا اموكل امأ ةببهيلا ركذب ىلع راصتقالا
 اهركذ ىلعرصتقا اذهلو « بدنال اهريغو بوجولا ةيبجلاب مالا نأ نيبب نأ دارأ : ليقو : مريه ىف قلل ةدايزلا قي

 . هفرصتب قبا لرالاو ؛ كيداءالا نم رک ىف

e 0 0فنألا ىلع دولا بد 0  

 هللا يضر سابع نبا نع هبا نع سأراط نب هنا دبع ن رع بيكو انت لح لنواب لش نار ت م

 نیدیااو - هنأ ىلع هديب راشأو - ةا ىلع : تعا ةمبس لع دجسأ نأ تأ » وي یدال لاپ

 « يشل بايثاا تفك الو نيَمدَلا رفا رطأو. نيک لاو 1

 نب هلا دبع نح )فاع نإ رمو بيهو اج نم سابع نبا یدک هي هروأ ( ا لع چا ا ل .٠

 « ىلع» : ىامركلا لاق ( ةهبجلا ىلع ‹ مظعأ ةعبس ىلع ) هيف هلق ٠ لبق هيلع مالكدلا انفلسأ دقو ( هيبإ'نه سواط
E eدوجسلا نوك لاح ةسمبجلا ىلع دما ىأ الصاح وحنب ةفلعتم ىلوالا و 6  

 ىرأبلا عف ٠ ۳ ج۸٣ - م پ4



 ناذالا باک ۲۹۸ ٠

 ءاضعأ ةعبس لع

 نيطلا ىلع دوجشلاو بألا ىلع دوجّشلا ببسساب - 6
 ردنا ديمس ىبأ ىلإ تقلطلا : لاق لس ىلأ نع ی نع ماہ انت دح لاق یسوم اشو - ۴۳

 n سب ع اک هاه مر طار عسب ا كه روک م لک مرورج قل ل
 ؟ ردقلا ةليل ىف ل يلا ني تعدت ام ىنثدح تاق » لاقف . جر ؟ ث دحتن لخنلا ىلإ انب جرت الآ تلقف
 م 5 ا س زيا ا اک 4 هع تاس ١ هه سل 5
 بلطت ىذلا نإ : لاقف ليربج هاتأف « هم انْفَكَمماو ناضَمر نم لوألا رع ل هللا لوسر فكستعا : لاق

 لَو ئنلا ماق . كمامأ بط ىذلا نإ : لاقق لليربج هانأف . هم انْفكمعاف طَسوألا شعلا نكستعاف . كمامأ

 «رذقلا ةلبل تبرأ ىن اف 'مجريلف لل ئا مم فكسعا ناكن م : لاق ناضمر نو نب رشع ةحیبص بیخ
 2 دے و و 6 و ٠ ب را /ٍ

 دجسملا فة ٺاكو . ءامو نيط ىف دجسأ ىناك تيأر ىلإو « رتو ىف رخاوالا رشتلا ىف اهمإو « اهتيسن ىلإو

 ءاملو نيطلا نأ تيأر ىتح لكم ثونلا انب ىلصف « ة'راومأف ةعزق تءاخ ٠ يش ءامسلا ىف ىر امو لختلا َديِرَج

 e قيدصت هبت رو يك هلا لوسر َةبَج ىلع

 « نيطلا ىلع دوجسلاو فن الا ىلع دوجسلا» ىلمتسملل و , رثكالل اذك ( نيطلا ف فنآلا ىلع دوجسلا باب) هلق

 ىلع دوجسلا ىمأ دك أت ىلا ريشي هاكر 2 البق ىلا نم صخأ ةجرتلا هذهو ) راركشلا مزاي الثل بسنأ لوآلاو

 فنألاب ءافتكالا زاوج ىلع هب لدتسا نمل هيف ةجح الو « هيف رثأ ىذلا نيطلا رذع دوجو عم كرقي مل هنأب فناآلا

 امهباغ دوجسلا بوجو ىلع لادوهو هانمدق ام ةمجرتلاب دصق اما هنا حضوف « هتين راو هتببج ىلع دج هنأ هقايس ین نآل

 لامل هللا ءاش نا مايصلا باثك ىف نوكذملا ثيدحلا كثحايم ةيقب ركذنسو « هوغو ضرألا رابغ نم دجاسلا ةببج

 روك قشكست نأ ”فاخ اذإ هو هيلإ "مم نتو
 سانلا ناك» لاق دس نب لبس نع مزاح ىبأ نع نايف ا لاق ريثك ن رغ اشم ما

POEزو تس 7 ا لا كس تس ا  
 یوتسپ ىد لكل سوءعر نمفرت ال ءاسنال ليقف « ممم اقر ىلع رغصلا نم مرزا ودقاع مو قلو ىبلا مم نواصب

 « اسوم لاجرا
 ىنهلا نأ ىلإ ريشي هنأك (هتروع فنكتت نأ اغ اذا هب و هلأ مض نمو < اهدشو باشلا دقع باب ( هلو

 . نم دوجسلا ماكحأ ىف ةمجرتلا هذه لاغدا هجوو 5 رارطضالا ةلاح ريغ ىلع لوك ةالصلا ىف بايثلا فك نع دراولا

 كانه نتملا دلاوف ىلع مالكلا مدقت دقو « مزاح وبأ ىتلدح » لاق نايفس نع رخآ



 4۹ ما مرو ثيدحلا

 رمش فك هال اپ - ۷
 سابع نبا نع س واط نع رانيد ب ورب نع -ديز نا ان لح لاق نامثااوبأ انشر — ۸0

 د الو هو فكي الو « تعا ةمبَس ىلع دج نأ اظ بلا ری م لاق
 زوج و « حجارلا وهو ءافلا مضب انب اور ىف هانطبض , فكي ١و « ىلصملا ىأ ( ارعش فكي ال باب ) هلق

 اذا سأرلا عم دجسي رعشلا نأ ةهج نم دوجسلا ماكحأل ةجرتلا هذه ةبسانمو ؛ سأرلا رعش رعشلاب دارملاو « حتفلا
 دواد ىبأ ناس ىفو . ةالصلا ةلاح ناطيشلا ابف دعقي رعشلا ةزرغ نأ كلذ نع ىهنلا كح ىف ءاجو « فلي وأ فكي م
 2 هللا لوسر تعم : لاقو ابلغ ءافق ىف هتريفض زرغ دق ىلصي ىلع نب نسحلا ىر عفار ابأ نأ » ديج دانساب
 ا باوبأ ةثالث لبق فوتسم ثيدحلا ةيقب ىلع مالكلا مدقت دقو « ناطيشلا دعقم كلذ : لوقي

 ةالصلا ىف هون فكي ال بيساب - ۸
 لا يضر سابع نا نع سوط نع ورم نع ٌةناوع وا ان دح لاق “لیا نب سوم ام - ملك

 « بوت الو ارش فك أ ال « ةمبس یل دجسا نأ ترآ » لاق يطب ؟ىنلا نع امهنع
 هيف ام مدقت دقو رخآ هجو نم سابع نبا ثيدح هيف دروأ ( ةالصلا ىف هبوث فكي ال باب ) هلق

 دوجلا ىف ءاعألاو .حيبستلا بيسإب - ۹
 يضر ةشئاع نع قورس نع لنس نع ٌروصنم ىنثّدح لاق نايفش نع ىبحت انن دح لاق د دسم شرو - ۷

 « ةو و انب ر كربلا کت احس : هدوحسو هعوك ر ىف لوقي نأ ريكي لال ینا ناک» تلاق اا اهنع ا

 6 نآرقلا لّوأتي . ىل رفغا “ہلا

 (ىجم) هلو . خوكرلا ىف ءاعدلا باب ىف ةمجرتلا هذه ىلع مالكلا مدقت ( دوجسلا ىف ءاعدلاو حيبستلل باب ) هلق
 نع هتباور ىف شمعالا نيب دقو روصنم ةءاور ىف اذنك (لوقي نأ راكي ) هلو . ىروثلا وه نايفسو « ناطقلا وه
 نأ دعب ةالص قلي ىنلا ىلص ام  هظفلو غلب هيلع بظاو هنأو لعفلا اذه ءادتبا ريسفنلا ىف ىقأيس اک ىحضلا ىبأ
 . نآل لوقلا اذهل ةالصلا لي ىنلا راتخا ليق . ثيدحلا ء امف لوقي الإ ( حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ ) هيلع تلذ'
 دنع هقرط ضعب ىف لب « اضيأ ةالصلا جراخ كلذ لوقي نكي مل هنأ ثيدحلا ف سيلو . ىبتنا اهريغ نم لضفأ املاح
 هلآ ناك ىذلا لحما نایب روصنم ةياور فو « امجراعو ةالصلا لخاد كلذ ىلع بظاوب ناك هل هناب رعشب ام لسم
 ةباور نم نيبت دقو « هيف هب ىمأ ام لعفي ىأ ( نآرقلا لوأتي ) هلق . دوجسلاو عوكرلا وهو ةالصلا نم هيف لوقي
 : ىوبرفلا نع نكسلا نبا ةياور ىف عقوو . روكذملا ركذلاو ةروكذملا ةروسلا وهو هضعب نآر قلاب دارملا نأ شمعألا
 حبسف إل ىلاعت هلوق ىف نيلامتحالا دحأ نيت اذه فو . ةيألا ( كبر دمحم حبسف إل ىلاعت هلوق ىنمي هللا دبع وبأ لاق
 هيزنتلا وه ىذلا حيبستلا ىنعم نم دمحلا هنمضت امل دمحلا سفن حبسب دارملا نوكي نأ لمتح هنآل ) كير دمحم
 دمللا ىلع راصتقالا مالا لاثتما ىف نكي اذه يلعف « ىلاعت و هناحبس هللا ىلإ اهيلع دوما لاعفالا ةبسن دمحلا ءاضتقال
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 نم ذي : ديعلا قيقد نبأ لاق ‹ رهاظلا وهو امبعمحي ىتح لثتمي الف دمحلاب اسبلتم حبسف'دارملا نوكي نأ لستحيو

 هيف اومظعف عوكرلا امأ د علي هلوق هضراعي الو « دوجسلا ىف حيبستلا' ةحابإو عوكرلا ىف اطدلا ةحابإ ثيدحلا اذه

 ةيولوآلا ىلع كلذو « ذاوجلا ىلع بابلا ثيدحح لمحي نأ نكمبو : لاق «ءاعدلا نم هيف اوذدهتجاف دوجسلا امأو برلا

 مبا » هلوق نم عوكرلا ىف عقو ىذلاو « اودهتجاف ه هلوق ةراشال ءاعدلا ريثكتتب دوجسلا ىف ىمأ نوكي نأ لمتحيو

 نأ رثكي ناك د ةشئاع لوق نأب ىناهكافلا هضرتءاو . ینا دوجسلا ىف هب ىمأ ام ضراعي الف اريثك سیل « یل رفغا

 ف نقلملا نبا انخيش هنع هلق !ذكه « دوجسلا ىف هب مأ ام ضراعي الف اريثك هنم عقو كلذ نوكىف حرص « لوقي

 ميللا م هلوق ىلع ةدايزلا مدع ةرثكلا ىنثب دارأ ديعلا قيقد نبا ناف « بيحب وهو . لمأتّلف : لاقو « ةدمعلا ب

 « ءاعدلا ريثكدب ىعشملا ءاعدلا ىف داهتجالاب هيف رومأملا دوجسلا ىلإ ةبدنلاب ليلق وهف ؛ دحاولا: عوكرلا ىف « ىل رفغا

 : ( هيبنت ) . , رثكي ناک , ةعئاع لوقب هيلع ضرتعي ىح ضعب نود تاولصلا ضعب ىف كلذ لوقي ناكهنأ دري ملو

 اودهتجاف د هلوق دعب هيفو « تاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ « حلا عوكرلا امأ د ديعلا قيقد نبا هركذ ىذلا ثيدحلا

 نم:راثك لا الا ءاسو: قق فاع ك قو ماو فاقلا حتفب نقو « كل باجتسي نأ نمقف : ءاعدلا ىف

 دبعلا نوكي ام برقأ , ظفلب ةريره ىبأ ثيدح نم قاسنلاو دواد ىفأو لسم دنع اضيأ وهو  دوجسلا ىف ءاعالا

 بلطلا ريثكت ىلع ثحلا لمي دوجسلا ىف ءاعدلا راثكاب سالاو ءاعدلا نم هيف اورثكاف « دجاس وهو هير نم

 راركتلا لمشيو . ىذمرتلا هجرخأ « هلمن عسمش یح املك هتجاح هير ؟دحأ لأسيل ر سف أ ثيدح ىف ءاج اک ةجاح لکل

 ىلع مالكلا قأيسو . هباوث ميظعب ىنملا ةباجتساو هلؤس ءاطعاب ىعادلا ةباجتسا لمهت ةباجتسالاو دحاولا لاؤسلا

 طرشلا رهاظ ىلع ديعلا قيقد نبا هدروأ ىذلا لاؤلا ف كدبلاو هيف تلز' ىذلا تقولا نيبعت و رصنلا ةروس ريسفت

نم ضراعتلا هرهاظ ام نيب قيفوتااو ءا لات الا تلزن نأ دعب ةالص لص ام » ةشئاع لوق ىلعو « ءاج اذإ » هلرق ىف
 

 ىلاعت هللا ءاش نإ ريسفتلا باتك ىف كلذ

 نيت دجسلا 1 ثكلا بسا ۰

 لاق ثربوحل نب كلام ناد ةبالق 5 نه تو ا نع دات انت ديم لاق ناملا وأ شو =

 عفر من وكف مكر "م « ماقف - الص نيح ريغ ىف كاذو لاق - يلي هلا لوسر ةالص كيتا الأ : هبامصأل

 ناك يوي ١ لال اذه ایش ل ناور ةا لق د ا ةأر مفر "ل «دجس م ةي ماف تار

 « ةسباّلا وأ ةثلاثلا ىف مقيم ناك هو لمف عرأ مل اتش لمت
 ءاذك نيد ىف اذك الص اوُلَص « لهآ ىلإ مُسَجَر ول : لاق ُهَدِع انا ل "ینا انيتأف : لاق ماو

 « یک ا ولو م5 دحأ نذ وف ةالسلا تر اذإف ءاذك نیس ىف اذك اساس

 ر انثادح لاق یری نا هللا دبع ”نب دمع دحأ وبأ انثدح لاق حلا دبع نب دم شو ۰

 ےک نس رل ار 72 سر کا 2 ا ١ ® ا رع

وج ناک د لاق واربلا نع ليل يبا نب حرا دبع نع کسا نع
 نيتدبسسلا نيب ةدومقو هعوك رو ب ېن د
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 ( قلي هللا لوسر ةالص کیا الأ ) لق . دوجسلا نيب ىوحلا ةياور ىف ( نيتدجسلا نيب ثكملا باب) هلو
 (لاقر هلو . ( مكلذ نم ريخم منأأ لقإ لاقو ( اذه كأبن أ نم اإل ىلاعت هللا لاق « ءابلاب و هسفنب یدعی ءابنإلا
 هيف لخدي ال ىتح كلذ ىلع هلمح نيعتي و « ةضورفملا نم ةالص تقو ريغ ىأ (ةالص نيح ريغ ىف كلذو) ةبالق وبأ ىأ
 ةالصل تقوريغ هنأ ىلع عمجأ تقو ةليللاو مويلا ىف سيل و ؛ دنيح لفنتلا نع ىباحصلا هيزنتل ةلفانلا نم عنملا تاتوأ
 ضرغلاو . هريغ فو « عوكرلا ىف ةنين امطلا باب » ىف ثيدحلا اذه مدقت دقو « الاوز ىلا سمشلا عولط نم الإ سنا نم
 هلق . لادتعالا ردق نيتدجسلا نيب سولجلا ىضتقي هنال « دجس مث » هلوق دعإ « ةينه هسأر عفر مث » هلوق انه هنم
 نايب هنم دارملاو « ىوارلا نم كش وه ( ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف دعقي ناك ) هل . هيلا روكذملا دنسااب ىأ (بويأ لاق)
 ىف وأ ةثلاثلا رخآ ىف دعقي ناك : لاق هناكف « ةيناثلاو ىلو الا نيب حقت ا ةعبارلاو ةثل اثلا نيب عقت ىهو « ةحارتسالا ةسلج
 هتالص نم رتو ىف ناكاذاف» ظفلب دحاو باب دعب ثيدحلا قأيسو ؛لاق اما ىوارلا كشف دحاو یعملاو « ةعبارلا لوأ
 فوذع ءىش ىلع ةفطاع ءافلاو ثري وحلا نب كلام لوةم وه (رقب ىنلا انيتأف ) هلق . , ادعاق ىوتسي ىتح ض+مإ مل
 « ناذألا فو ةمامإلا باوبأ ىف هيلع مالكلا مدقت دقو ؛ كلذ وحتو انيتأف انموق انلسرأ وأ : انيتأف انيلسأ هريدقت
 باب » ىف هيلع مالكلا مدقت سنأ ثيدحو « عوك رلا ىف رهظلا ءاوتسا باب » ىف هيلع مالكلا مدقت ءاربلا ثيدحو
 هن ونصت مرأ مل ائيش عنصي سنأ ناك : تباث لاق » قيرطلا هذه ىف هلوق ىفو « عوكرلا نم هسأر عفري نيح ةنين أمطلا
 ا كسم نم لابي ال تقيث اذإ ةنسلا نكلو « نيتدجسلا نيب سواجلا نوليطي ال اوناك مهيطاخ نم نأب راعشإ حلا
 ناعتسملا هللاب و « ابفلاخ نم ةفل اخمب

 ١ - دوجشلا ىف ویعارذ شرتفی ال بسب 5
 ةمبضباق الو شرافم ريغ هيد حض و عقيب ئا دجَس : دیح وبأ لاق
 ١ نب سنأ نع ةداتق تمس لاق ةبعش ان دح لاق _رفمج "نب دمع انثدح لاق راش ن د از

 لكلا طاسرنا ةيعارذ كد طس الو « دوحّسلا ىف اوادتعا » لاق ی ىنلا نع كلام «

 ىنممب وهو ثلا لع. خفرلاو ىبنلا ىلع مزجلا « شرتفي » ىف ذو< ( دوجسلا ىف هيعارذ شرتفي ال باب ) هلوق
 نأ كلذب دارأو « سنأ ثيدح نم ىنعملاو « ديح ىنأ ثيدح نم ةجرتلا ظفل ذخأ : رينملا نب نيزلا لاق ؛ ىلا
 ىبأ ةياور ىلا راشأ هنأ ىل رهظي ىنذلاو . ها سنأ ثيدح ىف طاسبنالا ین ديمح ىبأ ثيدح ىف روک ذملا شارتفالا

 دحأ یورو . طيبي لدب « شرتفي الو ١ ظفلب ةبعش نع مهار نب سم نع بابلا ثيدح جرخأ هلاف « دواد



 :ناذآلا باتك- ۳ ٠

 ملسملو « ثيدحلا « هيعارذ شرتفي الو لدتعيلف كدحأ دعس اذا , ظفلب هوحن راج ثيدح نم ةع رخ نباو ىذمرتلاو

 الو) هلق ٠ باوبأ ةثالث دعب الوطم تي ثيدح نم فرط وه ( حلا ديمح وبأ لاقو ) هلق . هون ةشئاع نع

 ىذمرتلا دنع ىنلايطلا دواد ىلأ ةياور ىف ( سنأ نع ) هلق . هيبنج نع امهيفاج.الو امممضي نأب ىأ ( امهضبات

 اونوكىأ ( اول دتعا ) هلو . سنأ نم هل ةداتق عامسب حيرصتلا ةبعش نع امهالك ىلبعامسالا دنع ذاعم ةياور ىفو

 قفو ىلع دوجسلا ةئيه عضو انه لادتعالاب دارملا لمل : ديغلا قيقد نبا لاقو « ضيقلاو شارتفالا نيب نيطسوتم

 انه بولطملاو « قئعلاو رهظلا ءاوتسا كانه هناف ءانه ىتأتي ال عوكرلا ف بولطملا ىسحلا لادتعالا نآل « ألا

 هكر بساني ةسيسخلا ءايشالاب هبشتلا ناف « هتلعب انورقم انه مكسحلا رك ذ دقو : لاق « ىلاعألا ىلع لفاسألا عافترا

 اذك ( طسبني الو ) لق . ةالصلاب ءانتعالا ةلقو نواهتلاب ةرعشم اضيأ امنع ىبمملا ةثيهلاو . ىبتنا ةالصلا ىف

 ةنكاس ةدحومب ركاسع نبا ةياور ىفو « ةدحوم دعب ةانثع « طسنبي د ىومحللو ةدحوملا لبق ةئكاس نونب رثك الل

 ةثلاثلاو ةرهاظ ىهو ةيناثلا ىف ةانثملاب و ةثلاثلاو ىلوآلا ىف نونلاب « طاسبنا » هلوقو « ةدمعلا بح اصرصتقا اهباعو طقق

 بلكلا طاسنا طسبنف هيعارذ طسبي الو اهريدقت

 ضن م هتالص نی رتو ىف ادعاف ىوتسا نم ببسإب - ۳
 ن هذ اشو - ۴ كلام انربخأ لاق بالف ىبأ نع هاذحلا كلاخ انيبخأ لاق م انكربخأ لاق حابسلا

 « أدعاق یو سب ىتح ضب وتالص نم رتو ىف ناک اذا , لس يي ؟ىبلا ىأر هنأ بلا ثربوحلا نا

 هيفو « ةضاو هتقباطمو ثر وحلا نب كلام ثيدح هيف ركذ ( هتالص نم رتو ىف ادعت ىوتسا نم باب ) هلو

 نأ لالخلا ركذو « ناتياور دمحأ نعو « ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو ىعفاشلا ا ذخأو « ةحارتسالا ةسلج ةعورشم

 ماقف د ظفلب هقاس هناف اهنع دیح یبآ ثيدح ولخي ىواحطلا جتحاو « رثكألا احتسب ملو « اهب لوقلا ىلإ عجر ذمحأ

 ثري وحلا نب كلام ثيدح ىف هلمف ام نوكي نأ لمتحا افلاخت الف : لاق كلذك اضيأ دواد وبأ هجرخأو « كروتي ملو

 ركذ اهل عرشل ةدوصقم تناك ول اهنأب كلذ ىوق مث « ةالصلا ةنس نم كلذ نأ ال « اهلجال دعقف هب تناك ةلعل

 « لصأ قومتي أر اک اواص د ثيدح ىوار وه تروح لا نب كلام نأب و « ةلعلا مدع لصالا نأب بقعتو « صوص

 ام وجو مدع ىلع روكذملا ديمح ىلا ثيدحب لدتسيو . سالا اذه تحت ةلخاد ل هللا لوسر ةالص تافصا هتياكمل

 « تدب دق اف « دوعقلاو مايقلاب تر ودأبت ال د قلب هلوقب اهبابحتساب لقي مل نم كسمتو  زاوجلا نايبل اهكرت هن أكف
 ةسلج اهتاف صوصخملا ركذلا امأو ٠ كلذ وح هل قفتا نم قح ىف الإ عرشي الف « بسلا اذهل اهلعفي ناكهنأ ىلع لدف

 دجاسلا نإ ىنعملا ثيح نمو « مايقلا ىلإ ضوهنلا ةلمج نم اهناف « مايقلل عورشملا ريبكشلاب امف ىنغتسا ادج ةفيفخ
 امال و «هيقبكر عفر زيم نأ هيديو هسأر عفر اذإ ىبني اذكف « عضو وضع لكلا ازيم هسأرو هيتبكرو هيدي عضب

 ىن ىلع ديمح ىبأ نع تاياورلا قفتت ملو «ةيشاحلا ىفرينملا نب نيدلارصاث هيلع هبن اما ضهني مث سلجم ناب كلذ متب

 مالكلا دنع كلذ ىتايسو < اهتابئاب هلع رخآ هجو نم اضيأ دواد وبأ هجرخأ لب « ىواحطلا عينص هميفي اک ةسلجلا هذه

 یرقیف ‹ هنالص فصو نم لك اهركذل ةنس تناك ول : مهضعب لوق امأو . ىلاعت هللا ءاش نإ نيباب دعب هثيدح ىلع

 ا مهعومج منع ابعومج ذخأ امألو , فصو نم دحاو لك اهعوتسي مل الع قفتملا نتسلا ناف ءىظن هيف ةجاحلل املعف هنأ
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 وبلا ثأر نیک کرا نأ ديرأ نكلَو « ةالصلا دير امو كب لصال ىبإ : لاقف اذه اندجسم ىف انب ىلصف 0 5 فى
 زب ورع ىنعي اذه انش قالص لم : لاق ؟ هنالص تناك نیکو بال ىبأل تانف : ْبويأ لاف . لص هبل
 ىلع دمتعاو ساج ةيناثلا ةدجسلا نع ةأر عقر اذإو « ريبكسلا يب خيش كلذ ناكو : بوأ لاق - لست
 « ماق "مث « ضرألا

 ىيمشكلاو لمتسملا ةياور فو « تناك ةمكر “ىأ ىأ (ةمكرلا نم مأق اذإ ضرآلا ىلع دمتعي فيك باب ) هل
 رذ ىبأ خسن ضعب ىفو « ةدجسلا ىف » نيروكذملا ةياور ىف ( ةدجسلا نع ) هلق . ةثلاثلاو لوألا ىأ نيتمكرلا نم
 ركذ انه هنم ضرغلاو « ثريوملا نب كلام ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو « ليعامسإلا ةياور ىهو « ةدجسلا نم »
 نب ديعس ديم 2 كلذ فالخم ىور ام در ىلا ةراشإلاو  سولجلا وأ دوجسلا نم مايقلا دنع ضرألا ىلع دايتعالا
 تابثا ثيدحلا ىف ىذلاو < دايتعالا ةيفيك ىلع مجرت ليق ناف . ضمن اذا هيدي ىلع دمتعي نأ هركهنأ ميهاربا نعو ‹ حمص دانساب هلثم دوعسم نبأ نعو ؛ هيمدق رودص ىلع ضني ناك ل هنأ ةريره ىلأ نع فيعض دانساي روصنم
 دارأ هناكف « ماق مث ضرالا ىلع دمتعاو سلج هلوق نم دافتسم ةيفيكلا نايب ناب ىنامركلا باجأ ؛ طقف دامتعالا
 سولجلا تايثا هذه لبق ىتلا ةمجرتلا ىف دافأ : ديشرنبا لاقو . دوج نع ال س واج نع ادمتعم موقي نأ ةيفيكلاب
 هيفو « اصخلم ه | هتفص ةيناثلا فو كسلا ةيعورشم ىلوآلا ىف دافأف « زافيتسا سولج سل هنأو ةلهملا ىلع لادلا « مث و فرح نايتإلا ليلدب < نكمتب ضرألا ىلع دا١ سواج سواجلا كلذ نأ هذه یو , ةلاثلاو ىلوالا ىف
 دامعلا نم لاعتفا هنال ديلاب نوكي هنأ داتعالا نم دافتسي ليقو . الثم سلي فيك لاقل دارملا كلذ ناك ول ذا ءىش
 ادمتغم ةدجسلا نم هسأر عفر اذا موقي ناك هنأ رم نبا نع قازرلا ديع یورو «دیلاب وهو ءاک تالا هب دارملاو

 امهعفري نأ لبق هيدي ىلع

٠ 
 ا

- 

 نيتدجلا نم ضمنا وهو ريكي بييساب - ٤
 0 وتضم ىاراكسي رز نیا ناکو

 «ديعسوأ ان لص » لاق ثراملا نب ديعس نع ناملس ب حيلف انث دج لاق حلاص رى اشو - ىى٠
 ل “ىنا تار اذكمل : لاقو نيتك ")ا "نم اف نيحو مفر نيو دجس َنيحَو دوجلا نم ةأر عت نيح ريكلام ره
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 لاق فرا .نع ررج 2 ناليغ انت دح لاق ديذ نب ا لاق برخ نب نال اشم - ملك
 اذإو « ربك مفر اذإو ٤ ربك لحيس اذإ ناک ف « هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع فلخ ةالص ٌنارمعو انأ ثيلص » ت ا ٠ 2 ا وا ¢ ا 7 1 ٠



 ءادقل بلا وأ عللي حم الص ذل انبأ لص دقل : لاق ىديب نارع ذأ لس انف . رك نيتك لا نم ضب

 0 5 ادا م 27 « لي دم ًةالص اذه یک ذ

 كع مئ ىإ:نيكشلا ف عرش ىلصلل نأ ىلا ءالعلا ريك أ بهذ (نيتدجسلا نم ضهنب وهو ركي باب ) هلق

 يا طز أظوملا ىف ی وز« لوألا دشا نم ةثلاثلا ىلا مايقثا ىف كلام نع فلتخا هنأ الا « عفرلا وأ ضفحلا ءادتبا

 . .ازتسالا دعب RK لل نأ هنع بهو نا.ىزرو < مهمايق لاح ىف نورك اون E pe أ امهريمتو ربع نباو ةريره

 شف مانقلا مب عب حاتتفالا یکن ناي هع ابتأ ضعءل هبجوو . ااف ىوتسإ یح رکی ال : ةنودملا فو « ىلوأ

إ حاشفا نوكبف ةيغابرلا تفيز مث نيتهكر الوأ تضرف ةالصاا نا ثيح نم هريظن !ذه نوكي نأ
 .:عاتتفاك ديرب 

 0ه ملهم لئاق الو ؛ ةبسانملا لكنا ذئنيح نيديلا عقر بحتسي نأ مالكلا اذه بحاصل ىغبني ناكو . هيلع ديزملا

 نيو.« ةئيدلاب يردخلا ىأ ( ديعس وبأ انل لص ) لَو . حيمص دانساب ةبيش ىلبأ نبا هلصو ( ديبرلا نبا ناكو ) هلق

 بأ لسف باغ وأ م ةريره وبأ یکتیئا د هظغلو كلذ ببس حبق نع دمع نب سنوي قيرط نم هتياور ىف ليعامسالا

 هشلتجا: دق : هل لبق تقرصنا الا 3 ابا هرخآ ىف دازو « ثيدحلا « مكر نيحو حتتفا نيح ريبكتلاب نيج © ديعس

 هللا لوسر كيأر ی فلت ل مآ كتالص تفلتخا ىلابأ اه هللاو ینا : لاقف رينملا دنع ماقف ‹ كتالص ىلع سانلا

 0 همغو نام نکو هب نارمالاو ریکتلاب رهجلا ىف ناك مجيب فالتخالا نأ ربظي ىذلاو « لصي اذكه ل

 لع نائم ةامإ ف ٍسانلاب لعب ةريرغ وبأ ناكو_« عوكرلا ىف ريبكتلا مان] باب د ىف مدقت کتور ةيمأ یب
ؤي الو مقي نيج ريكي ناك هنأ ةريره ىبأ نع روهشملاف بابلا دوصقم امأو . ةئيدملا

 مدا × نوش 0 هروْغ

 هكا لات يا ديلا نسمات اذإو و ظفلب هئيدح نع « هفلخ نمو امالا لوقي ام باب , ىف مدقت ام امأو « أطوملا نع
 ىرجم ريب رلا نبا رثأ و ةمجرقلا ىراتتبا ىرجأ : يثملا نب نزلا لا ٠ مايقلا ىف عرش اذإ ىنعملا نأ ىلع لمحيف « رك أ

 هذه ىف فيشر نيا لاو , ضوبلا لوأ عم نوكي ريبكسلا ءادتبا نأ ىف نیعرص اسيل امهنأل « بابلا دحل نييبتتا

 ةر نأ یضابع قب كيدو ةيف دروأو «دوجسلا نم ماق اذإ رربكتلا باب » ىضم ايف مجرت هن ال « لاكشإ ةمجرتلا

 لوق لم زاركتلا امرهاظ ناكف « ةمجرتلا هذه هتضتقا ىذلا وهو « ضوبنلا ةلاح ىف ركي هنأ لع صيصنتلا امهفو

 هذه ةارملآ نأ حجر م « هدعبتسا مث ؛ اذاجم ةدج ىمست ةعكرلا نآل « نيتعكرلا نم دارأ هنأ ىلع « نيتدجسلا نم د

 دعقل ىلإ عنفرلا ىفهريبكت نوكي رولا ىلع دعق اذإ هنأب ةيناثلا ةدجملا نم ضبنب نيح ريبكتلا لع نايب ةجرتلا

 بف ٠ دامتعالا نایب مث « سولجلا نايب امهف هلبق نيتللا نيتمجرتلا نأب كلذ هجوتيو « دوعقلا دعب ام ىلإ ءرخؤي الو

 .مكلذ شم معأ وه ان ء/نيتدجتسلا ىم م هلوقب هدام نوكي نأ لمتحيو . اصخلم ه ١ ريبكتلا لحم ةثلاثلا هذه ىف

 نم ةمأد حف "ناخ 2'ديعس أ فيدح ف « كلذ لع بابلا قيدح لامتشا كلذ ديوي و « ايناثو الوأ ليق ام لمشف

 أ الف ديك نیتمک نا نه ضب اذ ربك عفر اذإو د نيصح نب نارمع ثيدح ىفو « نيتك نم مات نيحو دوجسلا

 لوألا خا خج رب اذه « شك مايقلا ىف اهافعتسا .نكل ء!مهلمتجت ةنعبتلا نآل نالا هوش نكميف بزا نبا

۰ 
 ١ ( يبا ترفع م فط تبن # ندب عفر مم كاف لل: شهنب نع ييكسا كلذ ىف ةنسلا نأ بير الو . ةيكلالا نم ني

RA SS : ش ٍلعأ فاو . هريفو رمع 



 و ۸ - ۸۲۹ ثيدحلا

 دهشنلا دعب نيتمك رلا نم ضوهنلا ىف وه امتإ كلام فالخ نأ مدقت دقف هيف دعب الو « ديشر نبا هدعبتسا ىذلا
 « خوكرلا ىف ريبكنلا مامت] باب » ىف مدقت دق نيصح نب نارمع ثيدح ىلع مالكلاو . لوألا

 ديشَنلا ف سولملا دنس س ساب - 6

 ةبقف تناك «لجَرلا ةسلج اهمالص ىف ساجت ءادثردلا أ تناكو

 هاف ر دبع نا دبع نع رمماقلا و نب نمحرلا دبع نع للام نع ةد "نب للا دبع (نشرِم - ۷

 تيد ذوي انأو هتم ءَساَج اذإ ةالصلا ىف مب رتي امهنع هلا يضر رع نب هللا دبع ىر ناکه نأ » ةَريخأ ٠

 كنإ : : اقف « ىرسبلا شو ىنا كلجر بنت , نأ ةالصلا ةن اإ : لاقو رع ”نب هللا دبع ىناهمق « سلا

 « یال ال لجر نإ : لاقف « كلذ لمفت

 ةلحلح ن ورع نب المح نع ديس نع ردلاخ نع ُثيللا ان لح لاق ريكس "نب ی اشو - ۸

 نع لَ نب ورم نب دمع نع لحم نب ٌديْزيو بيبح ېا نب ديزي نع ثيل انت حو . ءاطع نب ورع نب دح نع
 ديم وبأ لاق هلي “ ىنا ةالص انرك ذف « هلي ىنا باحأ نمرة مم اسااج ناک هنا : ءاطع نب ورنع نب دم

 كرو هيَبكَسَم ءاذح هيدي لج < ربك اذإ هدأ ر اب ا ا ا ىدعاسلا

 عضو دِجَس اذاف «هناكم راق ا ا میر نوب نکس
 واجر لس اج نيّتمك لا یف َساَج اذإف , ةلبقلا هيلجر .عباصأ يف ارطأ ”لئقتساو ؛ اهب اق الو شرتفم ريغ هب دن

 « ِهتدّمدَم ىلع دمفو ىّرخألا بهو ىَرسيلا هجر مذق ةرخآلا ةك لا ىف لج اذإ « بلا بصنو یرسیا

 لکو ثلا نع اص بأ لاق. ها اع نبا نم لحل ناو « لحل نب حم نم دب زيو هيي ىبأ "نب ديما مق

 «راقق کد هثدح ورع نب دم نأ بيبح ىبأ ”ن , ديزي ىنث دح لاق بويأ نب ىحب نعَُراوملا نب ١. لاقو .« راق

 ٠ ةنس سولجلا نق نأ در و اهر 5 نالا بلا سونا ق ةا ىآ دملا ن سواجلا ةس بيز هلق

 : رهنملا نب نيزلا لاقو . بودنملاو بجاولا نم معأ ىه ىتلا ةيعرشلا ةقيرطلا ةنلاب دارملا نأ ىلع هتدارإ لمتحيو

 ريخآلاو لوألا دهشنلل سواجلا نيب ةقرفتلاو « سولجلا قلطم ريغ سواجلا ةيه نأ ىهو « ماكحأ ةتس ةمجرتلا هذه نمط
 هلمعب جتحي لملا اذ نأو « ءاسنلاو لاجرلا نيب قرف ال نأو « ةنس هلك كلذ نأ و « نيتدججسلا نيب.سولجلا نيبو امهنيي و
 روكذملا ءادردلا مآ رئأو « كلذ ريرقت مدقت دقو « ةمجرتلا ىلإ ءادردلا مأ رثأ مض اذا متي امن ريخالا اذهو . ها

 نكل « هجولا اذه نم ةبيش ىبأ نبا هجرخأو « روكذملا ظفللاب لوحكم قيرط نم ريغصلا ميراتلا ف فنصملا هلصو
 مالك نم ال ىراخبلا مالك نم كلذ نأب حارشلا ضعب مز « ةمقف تناكو » هرخآ ىف لوحكم لوق هدنع عقب مل

 هنأ ر هاظلا : لاقف نقلملا نبا انخيش هعبتو . ىرأ ايف ىراخبلا وه « ةيقف تناكو » لئاقلا : ىاطاغم لاقف ؛ لوحكم

 ىرابلا عف ها ۲ ج۴۹ - م ٠



 ناذآلا باك ۳ ٠

 ىراخبلا ةقيرط نمو ‹ لوحكم ىلإ دنسب اضيأ ىبايرفلا دلم ىف امان هانيور دقف « الات (ک سیلو . ها ىراخبلا لوق
 نأ لوحكم ةيارر نم فرعو « هدرجمب هب جتحت مل نإو هب حجر ءاللعلا ضعب همومعب لمعو اماع ناک اذا ليلدلا نأ

 ىعباشتلا لمعو ٠ ىربكلا كردي لو ىرغصلا كردأ هنآل ةيباحصلا ىربكلاا ال ةيعباتلا ىرغصلا ءادردلا مأب دارملا

 مآ رثأ ىراخبلا دروب لو ‹ كلذك ىباحصلا لوقب لمعلا ىف فالتخالا عقو امو « هب جتحي ال فلاخم مل ولو هدرفمب

 ىنكو هيبأ مساب یم ةقث ىعبات وهو ‹ رمع نبا ىأ (هقلا دبع نب هللا دبع نع ) هلق . ةيوقتلل لب هب جتحيل ءادردلا
 نع ةاورلا هيف فلتخا دقو « ةطساو الب هنع هلمح مساقلا نب نمحرلا دبع نأ ىف حرص ( هربخأ هنأ ) هلق . هتينكب

 دلاو دم نب مساقلا هللا دبع نب هللا دبعو مساقلا نب نمحر لا دبع نيب هيف هنع هريغو ىسيع نب نعم لخدأف كلام

 هتبث و هعم هنم هعم وأ هيقل مث ٠ هنع هيبأ نم هعمس نحرلا دبع نأكف « هريغو ليعامسالا كلذ نيب « نمحرلا دبع
 ىف عقوو « كدوتي وأ اهقوف سلجم له امف دعب عنصي ام ةياورلا هذه ىف نيبي مل ( ىرسبلا ىنثثو ) هلق . هوبأ هيف
 ىلع سلجو ىرسيلا ىتثو ىنيلا ل جر بصنق دهشتلا ىف سولجلا مهارأ دمع نب مساقلا نأ ديعس نب يحب نع أطوملا
 . كلذ لعفي ناك هابأ نأ ىنثدحو رمع نب هللا دبع نب هللا دبع اذه ىنارأ : لاق مث همدق ىلع سلجب ملو ىرسيلا هكرو

 كلذ نأب ايف هحيرصتل نمحرلا دبع ةياور ىلع ىراخبلا رصتقا امن إو « هنبا ةياور ىف لجأ ام ساقلا ةباور نم نيبتف
 لوالا سولجلا نيب لصفملا ديمح ىبَأ ثيدح هدنع كلذ حجرو « مساقلا ةباور فالخب « عفرلا كلذ ءاضتقال ةنسلا وه

 رانيد نب هللا دبع نع اضيأ أطوملا ىف نال ديمح ىبأ ثيدح فل اخت ال اهنإ لاقي دق ةروكذملا ةفصلا نأ ىلع « ىناثلاو

 يحي نع ثراحلا نب ورمع قيرط نم ىتاسنلا ىورو « ريخالا دبشنلا ىف ناك روك لا مع نبا سولج نأب حيرصتلا
 سلجم و ىنملا بصني نأ ةالصلا ةئس نم « لاق هيبأ نع رع نب هللا دبع نب هللا دبع نع هثدح مساقلا نأ ديعس نبا

 قفاوو ضراعتلا امهنع ىنتناريخألا دبشتلا ىلع كلام ةياورو لرالا دهشتلا ىلع ةياورلا هذه تلمح اذاف « ىرسيلا ىلع
 : ربلا دبع نبا لاق عب رتلا ىأ (كلذ لعفت كنإ تلقف) هلق . لعأ هللاو . ديمح ىبأ ثيدح ىف روكذملا ليصفتلا كلذ

 « ءاملعلا عامجاب ةضيرفلا ىف عبرتلا هل زوج الف حبحصلا امأو ءضيرلل ةضيرفلا ىفو ةلفانلا ىف عبرتلا ىف اوفلتخا
 ىف اعبرتم دمقأ نأ نم ىلإ بحأ نيتفضر ىلع دمقأ نال, لات دوعسم نبا نع ةبيش ىبأ نبا یورو « لاق اذك
 نبا لملف « ةئس دهشتلا ف سولجلا ةئيه نأ ءاملعلا رثكأ نع روهثملا نكلو « هدنع هرحتب رعشي اذهو « ةالصلا
 نيتلا نبا اهاكح ةياور ىفو ء رثكالل اذك ( ىلجر نا ) هلق . ةهاركلا تابثإ زاوجلا قئب دارأ ربلا دبع
 ةغل ةروبشملا ةغللا ىلع وأ « ىنالمعت ال ىالجر » لاقف فن أتسا مث « معن ىنع نإ نأ ىلع اههجوو « ىالجر ناو
 ال ) هلق . ( نارحاسل ناذه نأ إل أرق نم ةءارق ىف هجوآلا تركذ دقو « هركذي مل رخآ هجو الو « ثراحلا ىنب

 ديعس نارقأ نم وهو , ىرصملا ىحمللا ديزي نبا وه ( دلاغ نع ) وق « فيفختلا زوحيو نونلا ديدشتب ( قالمت
 نأ لصاحلاو . روكذملا ريكب نب يع وه كلذ لئاق ( ثيللا انثدح لاق ) هلق . ثيدحلا اذه ىف هخيش لاله ىبأ نبا

 ديزيو « ةدحاو ةطتماو ةيناثلا ةباورلا ىف امهثيبوو ‹ نينئا ىلوآلا ةباورلا ىف ةلحلح نب ورمع نب دمع نيبو يللا نيب

 نب ةمرخم نب سيق یب نم ثيدحلا اذه ىف هقيفر دم نب ديزي و ‹ نيعباتلا راغص نم فورعم ىرصم بيبح ىنأ نبا
 ةلزانلا ةياورلا فدرأو . ىرصمو ىندم نيب رثاد دانسالاف « اضيأ ىندم مهقوف نم لكو « رصم نكس قادم بلظملا
 نم رفن ىف اسلاج ناك هنأ ) هلو . بسانم ىنعمل كلذ دض ممل عقو ام رو « ثيدحلا لهأ ةداع ىلع ةيلاملا ةياورلاب
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 نب ورمع نب دمع نع رفعج نب ديملا دبع لع فلتخا اذكو « رفن عم د ةميرك ةياور ىف ( رب هلا لوسر باحصأ
 نب ديعس دنع هلع ميشه ةياور ىفو « «ةرشع ىف ديمح ابأ تعم د هريغو دواد ىبأ دنع هنع مصام ةياور قف  ءاطع

 نوكي نال ةلمتح ابال « ىن د ظفل ىف نيلاتحالا دحأ حجري <« عم ه ظفلو « « ةرشع عم ديح ابأ تيأر » روصنم
 ةياورو « ديمح ىنأو ورمع نب دم نيب هلاصتا ىف ةرهاظ فيلا ةياور نإ مث« مهيلع ادئاز وأ ةرشملا نم ديمح وبأ
 هللا دبع نب ىسيع نأ امهدحأ : نبال لصتم ريغ هنأ ىواحطلل امبت ناطقلا نبا معزو . كللذ ىف ةحيرص ديما دبع

 امهناث ؛هريغو دواد وبأ هجرخأ لبس نب سابع ةياحصلا نيب و هنيب لخدأف ءاطع نب ورمع نب دم نع هاور كلام نبا
 ءاطع نب ورمع نب دمع نس رغصي توملا ميدق ةداتق وبأو نيروكذملا ةباحصلا ىف ةداتق ىبأ ةيمست هقرط ضعب ىف نأ

 امإ ؛ ةطساو هخيش نيبو هنيب لخدي نأ هعامسب حرصملا ةقثلا رضي الف لوألا امأ : كلذ نع باوجلاو . هك اردإ نع
 ديزملا نم هنع ىسيع ةباور نوكتف هعامسب روكذملا ورمع نب دمع حرص دقو « هيف تبثيل امإو ٠ ثيدحلا ىف ةدايزل
 ىلع هيلع ىلص ىلع ةفالخ ىف تام ةداتق ابأ نإ معراتلا لهأ ضعإ لوق هيف دمتعملاف ىناثلا امأو , ديناسألا لصتم ىف
 اذه ىلعف ةنس نوئام و فين هلو ةئامو نيرشع ةئس دعب تام ءاطع نب وربع نب دمع ناو نيعبرأ ةنس ىلع لتق ناكو
 ءاقلف اذه ىلعو نيسمخو عبرأ ةنس تام ليقف « هتوم تقو ىف فلتخا ةدانق اأ نأ باوجلاو « ةداتق ايأ كردي مل

 ةياحصلا ىف ةداتق ايأ ىم ىذلا وأ « مهو هتافو تقو وأ هرمع رادقم ركذ نم لعلف لوالا ىلعو « نكم هل دمج
 دمع نع هعم هاور نم هريغ نال اطلغ هاور ىذلا ثيدحلا نوكي نأ كلذ نم مزاي الو « هتيمست ىف مو نيروكذملا

 سابع نع حيلف ةياور ىف نيروكذملا زفنلا نم ىمس : (ةدئاف) . هقفاو دق لبس نب سابع نع وأ ءاطع نب ورع نبأ
 ىعسو « هريغو دمحأ اج رخ ةماسم نب دغو ىدعاسلا ديسأ وب أو دعس نب لس سارعلا وبأ ديمح ىتأ عم لهس نبأ

 دوادوبأ اهجرخأ ةريره وبأ هلدب ركذف ةبلسم نب دم ىوس نوروكذملا سابع نع هللا دبع نب ىسيع ةياور ىف مهنم

 نب دمع نع رفعج نب ديما دبع ةياور ىفو « ةعزخ نبا دنع سابع نع قمجس] نبا ةياور ىف مهنم یم و « هريغو
 لو « مدقت ا ةرشع !وناك مهنأ ةروكذملا ديما دبع ةباور ىفو « ةداتق وبأ ىذمرقلاو دواد ىبأ دنع ءاطع نب ورم
 ةباور ىف ام نيب ًأسو « ةالصلا ةفص نم ةريثك ةلمج ىلع اذه ديمح ىبأ ثيدح لمتشا دقو . نييقابلا ةيمست ىلع فقأ
 نكل « ثيدحلا جراخم ىلإ لبق ترشأ دقو « ىلاعت هللا ءاش نإ اهجرخم ىلإ ةدابز لك اهسان ةدابزلا نم ثيللا ريغ
 « ةلحلح نب وربع نب دمع نع هاور نم لك ةباور ىف اذكو « لوقلاب ةالصلا ةفصا ديح ىنأ ةناكح هيف ثريا قايس
 فلاخو « لبس نب ضابع نع ميلف امبقفاوو ٠ ءاطع نب ورمع نب دمت نع رفعج نب ديما دع ةباور هوحتو

 ىواحطلا دنع هظفل و لعفلاب اهفصو ديم ابأ نأ كفل سابع نع ءاطع نب ورمع نب دم نع هللا دبع نب ىميع عيمجلا
 نوكي ناب نيتياورلا نيب عملا نكميو . ثيدحلا « يكف أدبف « نورظني مو ىلصي ماقف « انرأف اولاق د نابح نباو
 لش نب سابع داز ىذلا وه روكذملا ىسيع ناف ‹ الو هب انعمج ام ديؤي اذهو « لعفلاب ةرمو لوقلاب ةرم امفصو
 مدقت نم هنع اپام لوقلاب ديمح ىنأ ةباكح سابعو وه دش اد نأكف « ديمح ىنَأو ءاطع نب ورمع نب دم نيب
 اضيأ ىسيع قفاو دقو , كلذك اهب ثدخ ءاطع نب دمج هنم كلذ عمسف لعفلاب هدحو اهدبش اسابع نأكو ءهركذ
 نم جرخأ ةميزخ نبا نأ كلذ ىوقيو « اضيأ ىواحطلا هجرخأ لبس نب سابع مهبآ هنكل دلاخ نب فاطع هنع
 داز ( مظفحأ تنك انأ) ےل . لعأ هللاو اضيأ لمفلا ةفصب ثيدحلا يقاسف هثدح لبن نب سابع نأ قح] نبا قيرط
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 ةباور ىفو « « ةبمحص هل انمدقأ الو اناينا ىذمرتلا ةباور فو  اءابتا هل انرثك أب تنك ام هلا وف ؟لف اولاق , ديما دبع

 هتياور فو « ضرعاف !ولاق , دیا دبع داز  هتظفح ىتح هنم كلذ تعبتا : لاق ؟ فيكف اولات د هللا دبع نإ ىيع
 هيدي لمج ) هل . ءوضولا ركذ هيف ةميزخ نبا دنع حيلف دازو « « رک أ هللا : لاق مث ةلبقلا لبقتسا » نابح نب | دنع :

 داصلاو ءاحلاب ( هرهظ رصه مث ) هل . ديما دبعل هوحنو « نآرقلا ضعب أرق مث » نإ نا داز ( هيبكنم وذح
 الو هسأر عنقم ريف ه ىميع ةياود و < ىباطخلا هركذ سيوقت ريغ نم ءاوتسا ىف هانث'ىأ نيتحوتفملا ةلمهملا

 هيدي روو » امهيلع شباق هنأك هيقيكر ىلع هيدي عضوف د دواد ىنأ دنع حيلف ةياور ىفو « ديما ديعلءوحنو « هب وصم
 هسأر عفر اذان ) هلق . « هعباصأ نيب جرفو » بيبح ىبأ نب ديزي نع ةعيمل نبا ةياور ىف هلو « هيبنج نع ىناجنف
 ٍديمل هوجو « « هيدي عفرو « دملا كل ابر مهللا هدح نمل هللا عم لاقف و دواد ىبأ دنع ىبع داز ( ىوتسا

 مج فاقلاو ءافلا حتفب راقفلا ( راقف لك دوعي ىح ) هلق . ءالدتعم هيبكلم امم ىذا ىتح » دازو ديحلا
 ىلإ لهاكلا نم ىه : هديس نبا لاتو . زازةلا هلاق ربظلا زرخ اهل لاقي ىتأا ماظعلا ىهو <« رهظلا ماظع ىهو ةراقق

 عباوتلا ريغ عبس اهوصأ : جاجزلا ىلامأ فو . رشع ةعبس ابتدع نأ ينارعالا نبا رداون نع بلعت ىكحو « بجعلا
 علاطملا ف كحو « عالضالا فارطأ ىف اهتيقب و بلصلا ف سمخو قنعلا ىف عبس ٠ نورشعو سمخ ىم : ىععسالا نعو
 ٠ ثيدحلا رخآ ىف هيف ام ىتأيسو . امحتفب باوصلاو « اهرسكب نكسلا نب الو ءافلا حتفب ىليصالا ةياور ف عقو هنأ
 اذاف) لوق . « هعقوم مظع لك عقب ىتح اباق ثكمب مث  ديحلا دبع نع ميشه ةياور فو . لادتعالا لاك كاذب دارحلاو

 شرتفم ريغ » لهس نب سابع نع ميكح ىبأ نب ةبتع باور نم نابح نبالو « امه ىأ ( شرتفم ديغ هيدب عضو دمج
 ءىث ىلع هنطإ لماح ريغ هيذفن نيب جرف دجب اذاف» ىميع ةباور ینو « هيلا امهمضي نأب ىأ (امهضباة الو) هلق «هيعارذ

 « هيينج نع هيدي ىفاج » ديلا دبع ةياور نو « هيذفن نم ءىش ىلع هنطب لماع الو » ةروكذملا ةبتع ةياور ىفو « امهنم
 هيتحارو هيبنج ىلع لولعاف ١ قحس] نبا ةباور ینو « هيبكتم وذح هيدي عضوو هيدنج نع هيدي ىحنو » حبلف ةباور قو
 هسأر عقر مث « هنم مظع لك َنأمطا ىتح تبث مث . هیبکنم تحت ام هيطب] ضايب تيأر ىتح هيمدق رودصو هیتبکرو
 لك عجري ی اهيلع دعقيف ىرسيلا هلجر ىنثيو هسأر عفريو ربك أ هللا لوقي مث » ديحلا دبع ةياور نو « لدتعاف
 اذهو ءدجسف ربك مث ىرخآلا همدق بصأو كروتف سلجل ربك مث ه ظفلب ىسيع ةباور ىف هوحنو « هعضوم ىلإ مظع
 اذإ ناک » ظفلب نابح نبا دنع حيلف.ةءاورو ديما دبع ةباور ىوقي و « سواجلا ةفص ىف ديلا دبع ةياور فلاخم

 « هل ةالصاا باتك ىف اذكه ارصتخ هدروأ « تليق ىلع ىنملا ردصب لبقأو ىرسيلا هلجر شرتفا نين دجسلا نيب سلج
 ال]و ددعتلا ىلع لمح مل ناف « هيمدق رودصو هيبقع ىلع لدتءاف » هظفلو نيتياورلا فالخ قم] نبا ةياود فو

 شرتفاف سلج مث » حيلف ةياور فو « دبشتيل نيبلوالا ىأ ( نيتمكرلا ف سلج اذان ) هلق . حجرأ ديما دبع ةياورف

 راشآ و ىرسيلا هتبكر ىلع ىرسيلا هفكو ىنبلا هتبكر ىلع ىنيلا هفك عضوو هتلبق ىلع ینیلا ردصب لبقأ و یرسیلا هلجد
 « ةريبكنب ماق مايقلا ىلإ ضبني نأ دارأ وه اذإ ىتح نيتمكرلا دعب سلج مث د هللا دبع نب ىسيع ةياور ىفو « هعبصاب
 « ةالصلا حاتتفا دنع ريك اك هيد عفرو ريك نيتمكرلا نم ماق اذإ » لاق ثيح ديملا دبع ةياور رهاظلا ف فلاخم اذهو
 مايقلا دارأ ىأ « مات اذإ » هلوق ىنعم نوكيو « هلع ىلع ال ريبكنلا ةفص ىلع عقاو هيبشتلا ناب امهنيي علا نكمي و
 اف نوكي يتلا ةدجسلا تناكاذإ يتح , ديما دبع ةياور ىف ( جا ةرخآلا ةعكرلا ىف ساج اذإو ) هل . هيف عرش وأ
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 ‹ ريالا هقش ىلع اكروتم دعقو ىريلا هلجر جرخأ ةالصلا ةماخ نوكت ىلأ د نابح نا. دنع هتياور ىفو ‹ ملسنلا

 هللا ةحرو مكيلع مالس هنيمي نع لس لس اللف , ىواحطلا دنع یپع ةياور ىفو « لس مث » هتياور ىف قحا نبا داز
 - نوروك ذملا ةباحصلا ىأ - اولاق د هريغو دراد ىبأ دنع ديحلا دبع نع مصام ىبأ ةياور ىفو « كلذك هلا نعو
 لوألا دبشنلا ف سولجلا ةثيه نأ ىف هلوقب لات نمو ىعفاشأل ةيوق ةجح ثيدحلا اذه ىفو . ىلصي ناكاذكه ‹ تقدص
 : ةيكلاملا لاق نكل ٠ امهنيب ىوسي : !اولاقف ةيفنحلاو ةيكلاملا كلذ ىف فلاخو « ريخألا ىف سولجلا ةثيمل ةرياغم
 مدع ىلإ برقأ هنأ امهنيب ةراغملا ةكمح ىف ليق دقو . نورخآلا هسكعو « ريخألا دبشنلا ىف ءاج اک امهف كروتي
 لدتساو « هب قبس ام ردق لع هآر اذإ قوبسملا نالو « ىناثلا فالخب ةكرح هبقعت لوألا نآلو « تامكرلا ددع هابتشا
 لوق هيف فلتخاو « « ةريخآلا ةمكرلا ىف» هلوق مومعل هريغ نمريخألا دهشتلاك حبصلا دوشت نأ ىلع اضيأ ىعفاشلا هب
 فصو زاوج اضيأ دئاوفلا نم ثيدحلا فو . نادمشت امف ىتلا ةالصلاب كروتلا صاصتخا هنع روبثملاو « دحأ
 ملعالا نع ذخألاو ميلعتلا ىف امل هعمس نم دنع كلذ ديك أت دارأو باجيإلا نمأ اذإ هريغ نم لعأ هنوكب هسفن لجرلا
 كلذ لع هرارمتسا دارأو كظفحأ تنك ديمح ىبأ لوقل ىتأي ايفو ىضم ابف لمعتست « ناك» نأ هيفو . لضفلا نم
 هركذت ابرو لب ىنلا نع ةاقلتملا ماكحألا ضعب ةباحصلا نم ريثكلا ىلع خم ناك هنأ هيفو . نيتلا نبا هيلا راشأ
 عمسو ) هلق. هميفت و كلذ ردت نمل ةرهاظ ةالصلا ةفص نم ةلمج اهتدايز ىلإ ترشأ ىلا قرطلا ىفو . ركذ اذإ مهضعل
 مزج نم موو « فنصملا مالك وهو « عامسلا ةلزنم ثيدحلا اذه دانس] ىف ةعقاولا ةنعنعلا نأب هنم مالعإ ( حلا ثيللا
 لاقو) هل . نايس اک كرابملا نبا ةباور ىف ديزيل ةلحلح نبا ثيدحتب حبرصتلا عقو دقو « ريكب نب ىحي مالك هنأب

 ربلا دبع ناو بيعش نب بلطم نع قاريطلا هلصو كلذك < نيديزيلا نع ىناثلا هدانساب ىنمي ( ثيللا نع اص وبأ ْ

 انه حلاص ابآ نأب مزج نم موو « ثيللا بتاكحلاص نب هللا دب: حلاص ىبأ نع امهالك غبصأ نب مساق قيرط نم
 دنعو « ىليصالل اذكو < ءافلا ىلع فاقلا مدقتب انقياور ىف طبض ( رافق لك) ِهِلَِق . قارحلا رافغلا دبع نبا وه

 ةمهآلا نم ةعامج مزجو < ءافلا اورك م هنأ علاطملا بحاص ركذ نکل « ريكي نب ىح ةباو رک ءافلا مدقتب نيقابلا

 ىف قزوجلا هلصو ( لا كرابملا نبا لاقو ) هلق . همجو ىل نيبني مل : نيتلا نبا لاقو ‹ فيحصت فاقلا ميدقت ناب

 عقوو < داتسالا اذهب كرابملا نبا قيرط نم مهلك ةالصلا ةفص ىف ىنايرفلا رفعجو هبي رغ ىف ىبرحلا ميهاربإ و هعمج

 لک » هدحو ىنييمشكلا ةباور ىف عقوو « ريكب نب ىحب ةياور وحن ىهو « هناكم راقف لک دوعي یح » ظفلب مدنع
 ‹ اهناكم ربظلا ماظع نم ةمظع لك دومت ىح ىأ ثينأتلا ءاہب ليقو ريمضلا ءاہب ليقف هطبض ىف فلتخاو « هراقف
 هداعأ نال ريمضلا ركذ هنأكو « لاكشإ اهفف ريكب نب ی ةياور اأو . هروظ ماظع عيمج دومی ىتح هائعم لوآلاو

 ازوجت دحاولل راقفلا لمعتسا وأ « اهناكم ماظع لك دوعي ىتح ىنمملاو « راقفلا ظفل ىلع
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 ىنبل فيلَح وهو « ةءونش دْزأ نم وهو ني نب هللا دبع نأ  ثراحلا نب ةعيبر ىلوم : ةرم لاقو  بلطلا دبع
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 مل نيمآوألا نيتك رلا ىف ماف « رمظلا مہم یلص يَ ىنلا نأ » هيي ىنلا باحصأ نم ناكو « فانم دبع
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 ركذ : دينملا نب نيزلا لاق (عجري ملو نيتمك رلا نم مات تلي ىنلا نال ابجاو لوالا دهشتلا رب مل نم باب) هلق
 قرط ام هببسو « لوألا دبشتلا بحيال باب لوي نأك كلذ عم محلا تبش مو « هليلدو كلا ةج رثلا هذه ىف

 ةمجرتاا هب دروأ ام ريظنب اهدروأ ثيح هذه ىلت ىتلا ةمجرتلا ىف هتضراعم ىلا راشأ دقو . لاتحالا نم روكذملا ليلدلا

 قأيسو « اضيأ لمتحم وهو « سولج هيلعو » لات ثيح بوجولاب رعشي ام ايف بابلا ثيدح ظفل ىفو « اهدعب یتا
 ابجاو ناك ول هنأ بابلا ثيدح نم ةلالدلا هجوو . اضيأ لوالا دهشتلاب مالا دروو « دمشتلا ثيدح ىلع مالكلا
 فرعيو « وبسلا دوجس باوبأ ىف بابلا ثيدح ىلع مالكلا ىف هنايب ىتايس اک مات نأ دعب هب اوحبس امل هيلا عجرل

 نع ةلفغ ‹ كرتلا ىلع ةقفاوملا ىلا اوعراسب لو هب اوحبسل ابجاو ناك ول : ةيشاحلا ىف رينملا نب نيدلارصان لوق نأ هنم

 هنأ بجاولا نع بوني ال وسلا دوج نأ ىلع ليلدلاو : لاطب نبا لاق « هب اوجبس مهنأ ىلع اف صوصنملا ةياورلا

 جتحاو « حاتتفالا ءاعدك بحي ملف لاحب هب ربحي ال ركذ هنالو « دهشتلا كلذكف رت مل مارحإلا ةريبكت ىسن ول

 قحس]و ثيللا هبوجوب لاف نمو . رظن هيفو « هكرت اودمعت مهنأ لع نأ دعب هتعباتم ىلع سائلا للي هريرقتب هريغ
 الوأ تضرف ةالصلا نأب هبوجول ىربطلا جتحاو . ةيفنحلا دنع ةياور فو « ىعفاشلا لوق وهو روبشملا ىف دحأو

 ىف نيعتت مل ةدايزلا ناب بيجأو . بجاولا كلذل ةلب م ةدايزلا نكتت مل تديز اسف ابجاو امف دهشتلا ناكو نيتمكر
 مالسلا رارمتسا هديؤيو « امهدهشتب ناتل والا ناتهكرلا امه ديزملاو لوالا ضرفلا امه انوكي نأ لمتح لب نيتريخألا

 ال نم نآل دري ال اذهو « هتالص تلطب لوألا سولجلا كرت دمعت نم نأب اضيأ جتحاو « ناكاي ريخآلا دبشتلا دعب
 ابيلغت قحلا ةدابشب قطنلا ىلع هلاتشال كلذب ىم « دشت نم لعفت وه ( دهشتلا ) هلق . هكرتب ةالصلا لطب ال هبجوي

 . هدعب ىذلا دانسالا ىف روكذملا جرعالا وه ( نمره نب نمحرلا دبع ىنثدح ) هلق . اهفرشل هراكذأ ةيقب ىلع اهل

 نب ةعببر لوم هلال امهنيب ىنانت الو ( ثراحلا نب ةعيبر ىلوم) ىرهزلا ىأ )س لاقو بلطلا دبع یب لوم ) هلو

 ةرمملا حتفب ( ةءونش دزأ ) هلق . قيقحلا هالوع ايناثو ىلعألا هيلاوم دحي الوأ هركذف « بلطملا دبع نب ثراحلا

 هلق ٠ ةدوهشم ةليبق ةلوعف نزو ةحوتفم ةزمهو ةمومضم نون مث ةحوتفم ةمجعم مث ةلمهم اهدعب ىازلا نوكسو

 ىف هيف ام ىتأيسو « هريغو دعس نبا هلاق فانم دبع نب بلطملا فلاح هدج نال باوص ( فانم دبع ىنبل فيلح )

 ةياود ىف عقوو « دہشتلل ىأ ( سلحب مل نييلوالا نيتمكرلا ىف ماقف ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ وهسلا دوج باوبأ

 نبا لاق ٠ كلذك وهلا ىف ىتأيسو « ءافلاب « سلجم مف و لسم حمص ىفو « واو ةدابزب « سلجي ملو ه ركاسع نبا
 هجو رهظي اذم.و « دهشتلا سولج هب دارملاف ديبقت ريغ نم ةالصلا ىف سولجلا ثيداحالا ىف قلطأ اذإ : ديشر
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 نيتدجس دخ ت هتالص ر یف ناک اظ هيلعو اقف ء ربل لكي لل لوسر انب لص » لاق ع نبا

 « لاج وهو

 .ةجرتلا هذه نيب قرفلا : ىنامركلا لاق « ةيعابر وأ ةيئالث نم ىلوألا ةسلجلا ىأ ( ىلوالا ىف دهشنلا باب ) هلق
 بجاولا نم معأ ةيعورشملاو ىأ « هتيعورشم نايبل ةيناثلاو « لوألا دهشنلا بوجو مدع نايبل ىلوآلا نأ اهلبق ىلاو

 دانسالا ىف روكذملا ةئيحب نب هللا دبع وه ةئيحب نبا كلام نب هللا دبعو .رضم نبا وه ( ركب ) هلو . بودنملاو

 بارعا برعيو كلام ركذ اذإ ةئيحن نبا ىف فلآلا تبث نأ ىغبنيف روهشملا ىلع هللا دبع ةدلاو ةئيحمو « هلبق ىذلا

 ملاس نع ىرهزلا ىور امال ٠ ةريخالا ىف ىتااك ىلوالا ىف دبشتلا ظافلأ نأ ىف فالخ ال : ( ةدمئاف ) . هللا دبع

 ىنعي « لسأف انأ اماف : ىرهزلا لاق . هنالصا اخسن كلذ ىري ناك « لوالا ديشتلا ىف ملسب ال رمع نبا ناكو : لاق
 قازرلا دبع هجرخأ اذكه « نيحلاصلا - ىلإ - ىنلا اهيأ كيلع مالسلا د هلوق

 ااو دا جک

 فلخ انیلص اذإ انک د هللا دبع ع لاق : لاق ةلَد نب قيقش نع شمعألا ان ” دح لاق ری وأ انشط - د١

 : لاقف جيك هلا لوسر انيلإ تف نالفو نالف ىلع مالسلا « ”ليئاكيمو لبرج ىلع مالا : انلق ب ینا

 ا ا السلا « تاببطلاو ثا ولصلاو هلل تايحتلا : “زلف 2 دحأ | لص اذإف ؛ السلا وه هللا نإ

 ءامسلا ىف حللاص هت دبع لك تباصأ اهومتلق اذإ مناف َنيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع ماسلا « هناك رو هللا دعو
 ت وسرو دبع ادم نا رہشأو ٠ هلا الإ هلإ ال نأ دشا - ضرألاو

 YAN «1A] تعدم ¢ °1۲۳ ۱۲۰۲ ‹ مع : ىف هفأارطأ ب ۸۳۱ ثيدحلا ]

 « لوقلا لح نييعت بابلا ثيدح ىف سيل : ديشر نبا لاق ؛ ةرخآلا ةسلجلا ىأ (ةرخآلا ىف دشنلا باب ) هلق
 لما رذعت نكل « هتالص متأ ىأ « للص اذإ » هلوق رهاظ ناف « لقيلف كدحأ ىلص اذاف  هلوق نم كلذ ذخؤي نكل
 برقالاوه هنال ىلوأ ةالصلا نم ءزج رخآ ىلع هلمح ناك زاجلا نيعت املف ٠ مالسلا دعب نوكي ال دهشنلا نال ةقيقحلا ىلع
 هبشالاو « طقف اهنم للحتلا هنأ ال « ةالملا نم ءزج مالسلا نأ ىف رورمجا بهذم ىلعريرقتلا اذهو . تلق : ةقيقحلا ىلإ
 نع ) هلو . ابيرق نايس اك لوقلا لح نييعت نم هقرط ضعب ىف درو ام ىلإ كلذب راشأ هنأ ىراخبلا فرصت
 ةروكذملا ىح ةياور ىف ( انيلص اذإ انك) هلق ٠ « قيقش ىنثدح شمعالا نع » باب دعب ةينآلا يڪ ةياور ىف ( قيقش
 ليعامسالل هلثمو «انسلج اذإ » هيف ىراخبلا خيش ددسم نع دواد ىبالو » ةالصلا ىف نإ ىنلا عم انك اذإ انك ه

 نع امهالك سا وب نب ىميع نع هدئسم ىف قحا نبالو « رهسم نب ىلع ةياور نم هلو ؛ ىحي نع دالخ نب دمه ةياور نم
 وهو ةروكذملا ىح ةياور ىف تبث راصتخا ةباورلا هذه ىف عقو ( ليربج ىلع مالسلا انلق ) هلق . هوحم شمالا
 لاقف هيف ىراخبلا خيش ددسم نع دواد وبأ هجرخأو ؛ امف فنصال عقو اذك < هدابع نم هللا ىلع مالسلا انلق 5

 تاياورلارثك أ ىف روهشملا وهو شمعالا نع ثايغ نب صفح قيرط نم ناذئتسالا ىف فنصملل اذكو « هدابع لبق د



 ناذألا باتك ۰ ۲\۳

 ىلع مالسلا اولوقت ال ١ ةروكذملا حي ةياور ىف هظفلو «مالسلا وه هللا نإ » مق هلوق عقوم نيبني ةدايزلا هدو

 هجام نبا دنع شالا نع ريم نب هللا دبع ةياور ىف ( نالفو نالف ىلع مالسلا) هلق . « مالسلا وص هقلا ناف « هقا

 نع ليضف نب دم ةياور نم جارسلل هلثمو « كف الملا دعنف د رهسم نب ىلع ةياور نم ليعامساللو ‹ ةكئئالملا نونعي
 هوحن و « ةالصلا ءانثأ ىف كلذب مهلك هنأ هرهاظ ( تفتلاف ) هلو . « هقا ءاش ام ةكئئالملا نم دعنف , ظفلب شمالا
 « اولوق : لاقف مب ىنلا هعمسف » ظفلب ةالصلا رخاوأ ىف « فلصملا دنع قيقش وهو لئاو ىنأ نع نيصح ةياور ىف

 هظفل و ةالصلا نم غارفلا دعب هنأو هيف كلذب مهيطاخ ىذلا لحما ةروكذملا هتياور ىف ثايغ نب صفح نيب نكل

 . « لاق ةالصلا نم فرصنا املف ١» اضيأ سنوي نب ىسيع ةباور فو « هجون انيلع لبقأ لب ىنلا فرصفا الف د

 بحب ام سكع كلذ نأ نيبو هللا ىلع ملسنلا ركنأ لب هنا : هصاح ام ىواضيبلا لاق ( مالسلا وه هللا نا ) ِهِلِ

 هنال هقا ىلع مالسلا نع ىهنلا هجو : ىتشي وتلا لاقو . اهيطعمو ابكلام وهو هنمو هل ةحرو مالس لك ناف « لاقي نأ

 دارملا : ىباطخلا لاقو . تالاحلا ىلع وعدملا وهو هل ىعدب فيكف ةروكذملا ىلاعملا نع ىلاعتملا لئاسملاب هيلا عوجرملا

 وذ هنأ هيلا هتفاضإ ىف مالا عجم و « دومي هيلاو أدب هنم مالسلا ناف هللا ىلع مالسلا اولوقت الف مالسلا وذ وه هلا نأ

 . كلابملاو تافألا نم ةمالسلا نم هبلطي ابف دملا ظح ىلإ امج م نوكي نأ لمتعو . بيعو ةفآ لك نم مالملا

 ليقو ءايلوأ مسملا : لاقيو « صئاقنلا نم ماسلا ىنعي < ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا مالسلا نأ هانعم : ىوونلا لاقو

 هلو ٠ اهنع ىلاعتو هناحبس هانغو ةمالسلا ىلإ مهتجاحل قلخلا ىلإ هوفرصي نأ مرسأ ىرابنالا نبا لاق « مييلع لسملا

 ىو « ةالصلا ىف كدحأ سلج اذاف , هظفلو لوقلا لح ةروكذملا هتياور ف صفح نيب ( لقيلف كدحأ لص اذان )

 ىردن ال انك د هللا دبع نع صوحالا بأ قيرط نم ىاسنللو « ةالصلا ىف كدحأ دعق اذإ » ةروكذملا نيصح ةياور

 نم هلو « اولوةف نيتعكر لك ىف متدعق اذإ : لاقف هعاوخو ريخلا حتاوف لع ادم نأو « نيتمكر لک ین لوقت ام

 ىلع » هللا دبع نع دوسألا نع رخآ هجو نم ةميزخ نبالو « ةسلج لكى اولوقف » هللا دبع نع دوسألا قيرط

 ش نم دهشقلا تذخأو د هلو ىف هجولا اذه نم ىواحطلا دازو « اهرخآ ىفو ةالصلا طسو ىف دهشتلا لتي هلا لوسر

 هللا لوسر ىلع د دوعسم نبا نع رمعم ىنأ قيرط نم ناذئق-الا ىف فئصمللو « ةيلكة لك هيننقل و كي هلا لوسر ىف

 لقي مل نمل افالخ بوجولا ىلع « لقيلف م هلوقب لدتساو « نآرقلا نم ةروسلا ىنلعي اك هيفك نيب ىنكو دېشنلا هَ

 امل ب هلوق ىف هب مالا عقو دقو « بودنم دوجسلاو عوكرلا ىف حيبستلا نأب ةيكلاملا ضعب باجأو « كلاك هب

 . مالا ناب ىنامركلا باجأو ‹ دہشتلا كاذكف ثيدحلا < معوكر ىف اهولعجا » © ميظعلا كبر مساب حبسفإ) لزا

 عوكرلا ىف حيبسنلا بوجو مدع ىلع عامجالا الولو « هفالخ ىلع ليلد لد اذإ الإ هيلع لم>حبف بوجولا هتقيقح

 دهشتلا بوجوب لوقيو هب وجوب لوقي دحأ ناف  رظن عامجالا اذه ىوعد ىو . ىنا بوجولا ىلع هانلمل دوجسلاو

 دوعسم نبا نع ءاج دقو « بابب لبق هيف ام انمدق دقو « هبوقت اهريغو ةمدقتملا صوحالا ىنأ ةباورو « اضيأ لوالا

 انك ١ دوعنم نبا نع ةمقلع قيرط نم حمص دانساب هريغو ىنطقرادلا هاور اق كلذو < دهشنلا ةيضرفب حيرصتلا

 ليقو ءاقبلا ليقو مالسلا اهانعمو ةيحن عمج ( تايحتلا ) هلق . « دبشتلا انيلع ضرفي نأ لبق لوقت ام ىردن ال

 ' اهنكل هسفن كلملا ةيحتلا تسيل : ريرضلا ديعس وبأ لاتو ه.كلاا ليقو صقنلاو تافآلا نم ةمالسلا ليقو ةمظعلا

 « تعمج |ذباف هصخت ةيحت كلم لكل ناكو « ةصاخ كلملا الإ ايح نكي مل: ةبيتق نبا لاتو . كلا هب احب ىنلا مالكلا



 PY مما تیما

 مهتايحن ىف نكي ملو : ىوغبلا مث ىب اطنلا لاقو . هم ةقحتسم اهلك كولملا: ىلع اهب نولسي اوناك ىلا تانحتلا ىنمملا ناكف

 ماونأ ىأ « هق تايحتلا اولوق : لاقف ميظعتلا ىنعم ام لممتساو اهظافلأ تسبأ اذهلف « هللا ىلع ءانثلا ملضي ءىش

 مالسلا ىت: اهنوكو , اهركذ مدقملا ىناعملا نيب اكرتشم ةيحتلا ظفل نوكي نأ لمتح : ىربطلا بحمل لاقو . هل يظعتلا

 « ةعيرش لك ىف لفاونلاو ضئارفلا نم كلذ نم معأ وه ام وأ « سخا دارملا ليق ( تاولصلاو ) هلق . انه بسنأ

 تادابعلا تاولصلاو ةيل وقلا تادابعلا تابحتلا ليقو ؛ ةمحرلا دارملا ليقو ‹ تاوعدلا ليقو « الكت ادايعلا دارملا ليقو

 نود هللا ىلع هب ىنثِي نأ نسحو مالكلا نم باط ام ىأ (تابيطلاو ) هلو : ةيلاملا 29 تاتدصلا تابيطلإو ةيلعفلا
 ليقو « ءانثلاو ءاعدلاك ةحلاصلا لاوقالا ليقو « هقأ ركذ تابيطلا ليقو « هب نويع كولملا ناك ام هتافصب مولي الام

 اهب مظمت ىلا تايحتلا ريدقتلا نوكيف مالسلا ىلع ةيحتلا لح اذإ : ديملا قيقد نبا لاق « معأ وهو ةحلاصلا لامعالا

 اذإو « ةماتلا ةمظعلاو قيقحلا كلما كلذكو < هب هنا صاصتخا ىف كش الف ءاقبلا ىلع لمح اذإو « هق ةرمتسم كزلملا

 . ةحرلا ىلع تلمح اذإو « هريغ اهب دصقي نأ زوجي ال ةبجاو هل املأ ريدقتلا ناك سذجلا وأ دبعلا ىلع ةالصلا تلح

 امأو ‹ رهاظف ءاعدلا ىلع تلمح .اذإو . ءاشي نم اتوب هل ةماتلا ةحرلا نال اب لضفتملا هنأ , هلل , هلوق ىنعم نوكسف

 اهبيطو « فاصوالاو لاوقالاو لاعفالا لمشتف ىلوأ معأ وه ام اهريسفت لعلو ‹ لاوقالاب ترسف دقف تابطلا

 ال كلذ نأ ىأ « ةدابعلا ف صالخالا ىلع هيبنت هيف « هلل ه هلوق : ىطرقلا لاتو . بئاوشلا نع ةصلاخ ةلماك امن وك

 لاقو . ىلاعت هلل ةقبقلا ىف هلك ركذ ام كلذ ريس غو كولملا كلم نأب فارتعالا هب دارب نأ لمتحيو « هلل الإ لعفي
 هريخو أدتبم تاولصلا نوكت نأ لمتحيو « تايحنلا ىلع افطع تابيطلاو تاولصلاو نوكي نأ لمتحي : ىواضيبلا

 نبا لاتو . ةلمجا ىلع درفملا فطعل ةيناثلاو , ةلمجا ىلع ةلما فطعل ىلوالا واولاو الع ةفوطعم تابيطلاو فوذح

 ىلع تمن فطعي الل أدتبم تاولصلاو كلوق ناك فوذع فوصومل ةفص نكت ملو أ دتبم تايحتلا تعج نإ : كلام
 طاقسإ دنع دج ويال ىنعملا اذهو « اهتدئافب ةلةتسم ةلمج لكو « ضعب ىلع اهضعب لما فطع باب نم نوكف هتوعنم

 تابثالاو امتابئ]و ماللا فذح مالسلا ىأ هدعب اهيفو هيف زوحي : ىوونلا لاق (ىنلا اهيأ كيلع مالسلا) هلق . واولا

 اع ]و « مالا فذحب دوءسم نبا ثيدح قرط نم ءىش ىف عقب مل : تلق . نيحيحصلا تاياور ىف دوجوملا وهو لضفأ

 مث ‹ كيلع امالس كاس كيلع مالس لصأ : ىيطلا لاق ٠ لسم دارفأ نم وهو سابع نبا ثيدح ىف كلذ فلتخا

 « هرارقتساو ىنمملا توب ىلع ةلالدلل ءادتب الا ىلع عفرلا ىلإ بصنلا نع لدعو « هماقم ردصملا يقأو لعفلا فذح

 مالسلا كلذكو « ىنلا امآ كيلع ءايبنالار لسرلا ىلإ هجو ىذلا مالسلا كلذ ىأ ‹ ىريدقتلا دبعلا امإ في رعتلا مث

 دحاو لك هفرعي ىذلا مالسلا ةقيقح نأ ىنمملاو ىذجلل امإو « انتاوخ] ىلعو انيلع ةفلاسلا ممالا ىلإ هجو ىذلا

 هدابع ىلع مالسو) ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ ىجراؤلا دوعلا نوكس نأ زوجم و ؛ انيلعو كيلع لزني نم ىلعو ردصي نمخو

 ىبأ نع ديلقالا بحاص ىكحو .. ىهتتا ةركنلا ريدقت نم ىلوأ ريداقتلا هذه نأ كش الو : لاق ( قطصا نيذلا

 : ىواضيبلا لاقو . ةمدقتملا هوجولا نع رصقي ال حبجرتا هوجو نم هجو وهو < ميظعتلل هيف ريكسنتلا نأ دماح

 « مآ اهب ماتهالا نآل الوأ مهسفنأ اوصصخب نأ مهدلع مث « مهيلع هقح ديمو هفرشل ركذلاب لب هودرفي نأ مهللع
 : ىتشب روتلا لاتو . محل الماش نوكي نأ ىغبفي نيئمؤلا ءامدلا نأب هنم امالعإ نيحلاصلا ىلع مالسلا ميمعتب مرمأ مث

 )١( تاداملا » ةطوطخلا ىف «

 یرابا ف ه ع - م



 نافآلا باتك - 4 ٠
 هنأ ىعملاو ؛ةخلابم مسالا عضوم ردصملا عضو لامل هللا ءامسأ نم مالسلاو « ةماقملا و ماقللك ةمالبسلا'ىنعمي مالنسلا

 مسا هانعم ليقو « هراكملا نم تبلس ىأ ءاعدلا كيلع مالسلا انلوق ىنعمو « داسفو ضقنواةفآو بيع لكنه لاش
 هنع اینم هن وک عم رشب باطخ وهو ظفللا اذه عرش فيك ليق ناف . ىلاعت هللا مساب هيلع كربت هن أك كيلع مالسلا
 كيلع هلوق ىف باطخلا ىلإ ةبيغلا نع لودملا ىف ةمكسح ا ام ليق ناف « مب هصئاصخ نم كلذ نأ باوجلاو ؟ ةالصلا ىف
 ىنلا ةيحت ىلإ هللا ةيحت نم لقتتيف ىنلا ىلع مالسلا لوقب نأك قايسلا هيضتقي ىذلا وه ةبيغلا ظفل نأ عم ىنلا اأ
 . ةباحصلا هيلع ناك ىذلا هنيعب لوسرلا ظفل عبنت نحن : هلص ام ىرطلا باجأ « نيح اصلا ىلإ مث سفنلا ةيحت ىلإ مث
 ف لوخدلاب مل نذأ تايحتلاب توكلملا باب اوحتفتسا امل نيلصملا نإ : نافرعلا لهأ قيرط ىلع لاقي نأ لمتحيو
 اذاف اوتفتلاف هتعب اتم ةكرب و ةمحرلا ىن ةطساوب كلذ نأ ىلع اومن ةاجانملاب مهنيعأ ترقف تومي ال ىذلا ىلا ميرح
 .ىف درو دقو ..ه1 هتاكربو هللا ةمحرو ىنلا اأ كيلع مالسلا : نيلئاق هيلع اولبقأف رضاح بيبحلا مرح ىف بيبحلا
 ظفلب لاقيف هدعب امأو « باطخلا ظفلب لاقيف علب هنامز نيب ةرياغملا ىضتقب ام اذه دوعسم نبا ثيدح قرط ضعب

 نبأ نع رەعم ىبأ قيرط نم ىراخبلا حي نم ناذئنسالا ىف < روك ذملا لاتحالا هجو ىف شدخم ام وهو « ةبيغلا
 ىف عقو اذك « ىنلا ىلع ىنعي « مالسلا انلق ضبق املف « انينا رهظ نيب وهو » لاق دبشتلا ثيدح قاس نأ دعب دوءسم

 ىبأ ىلإ ةددعتم قرط نم قييبلاو ینامصالا ممن وأو قزوجلاو جارسااو هحيدص ىف ةناوع وبأ هجرخأو « ىراخبلا
 يأ نب ركب وبأ هاور كلذكو « ىنعي ظفل فذح م ىنلا ىلع مالسلا انلق ضبق الف ١ ظفلب هيف ىراخبلا خيش ميمن
 نع اذه حصنإ : هدحو ةناوع ىب دنع نم ةياورلا هذه ركذ نأ دعب جاهنلا حرش ىف ىكبسلا لاق « مع ىلأ نع ةبيش
 بيرالب حص دق : تلق . ىنلا ىلع مالسلا لاقي بجاو ريغ 2 ىنلا دعب مالسلا ىف باطخلا نأ ىلع لد ةباحصلا

 ىنلاو نولوقي اوناك ةباحملا نأ ءاطع ىقربخأ حيرج نبا انربخأ » قازرلا دبع لاق : ايوق اعباتم هل تدجو دقو

 .نب ديعس ىور ام امأو . حح دانس] اذهو « ىنلا ىلع مالسلا : اولاق تام الف « ىنلا اأ كيلع مالسلا : ىح ےب
 : سابع نبا لاقف لاق هركذف دبشتلا مع 2 ىلا نأ هيأ نع دوعسم نب هللا دع نب ةدييغ نأ قي رط نم رودنم

 سابع نبا نأ رهاظف « لعن اذكهو انملع اذكه : دوعسم نبا لاقف « ايح ناكذا ىنلا اهيأ كيلع مالسلا لوقت انك امن
 هيلا دانسالاو هيبأ نم عمسي مل ةديبع بأ نآل حصأ رمعم ىنأ ةياور نكل « هيلا عجري مل دوعسم نبا نأو اث ةلاق
 قح ىف معأ ةلاسرلاب فصولا نأ عم ةوبنلاب فصولا ىلإ:ةلاسرلاب فصولا نع لدسع مل ليق ناف « فيعض كلذ عم

 لوسرلا ناكنإو دهشتلا رخآ ىف ةلاسرلاب هفصو هنوكلل نيفصولا هل عمجم نأ كلذ ىف ةمكملا نأب ممضعب باجأ ؟ رشبلا
 جراخلا ف تدجو اذكابنأ ةوبنلاب فصولا دقت ىف ةكىحل او ليق . خلب أ امهب حيرصتلا نكل « ةوبنلا مزاتسي ىرشبلا
 ىأ ( هللا ةحرو) هلق“ ملعأ هللاو رذنأف مق رثدملا امسا اب )و هلوق لبق ( كبر مساب أرقا :)ىلاعت هلوق لوزنل

 ءاعدلا ف سفنلاب ةءادبلا بابحتسا ىلع هب لدتسا (انيلع مالسلا) هلق . ريخ لك نم هتدايز ىنأ (هتاكربو) « هناسحإ

 هلصأو ءهسفنب أدب هل اعدف ادحأ ركذ اذإ ناك وِ هللا لوسر نأ و بمك نب ىنأ ثيدح نم اححصم ىذمرتلا ىفو

 حلاصلا ريسفت ىف رهشألا ( نيهباصلا هللا دابع) هلق ٠ ليزغتلا ىف ا مالسلا امهيلع ميهارب و حول لوق ةنمو « ملسم ىف
 ىلظحي نأ دارأ نم : يكحلا ىذمرتلا لاق « هتاجرد توافتت و هدابع قوقحو هللا قوقح نم هيلع بحي امي مئاقلا هنأ
 ىغبنب : ىناهك افلا لاقو . ميظعلا لضفلا اذه مرح الإو املاص ادبع نكسيلف ةالصلا ىف قلخلا هلسب ىذلا مالسلا اذه



 ! محو مث ثيدحلا
 کناف ) هل ٠ هدصق عم هظفل قفاوتيل ىنعي « نينم ؤملاو ةكنالملاو ءايبنآلا عيمج لحما اذه ىف رضحتسي نأ ىلصلل
 امو جلا دهشأ هلوق نيبو ني اصلا هلوق نيب ضرتعم مالك وهو « نيحلاصلا هللا دابع لعو د ىأ ) اهوةتلق اذإ
 اظفل مهماعف ) كلذ عم مهل مه اعيتسا نک الو ادحاو ادحاو كاللا دع مهلع ركنأ هنوكل ام ماتتمالل تمدق
 ىلا ملكلا عماوج نم اذهو < ةقشم ريغب مريغو نيقيدصلاو نيلسرملاو نيببنلا نم ةكئئالملا ريغ عم عيمنلا لمشي
 ضعب ىف درو دقو ..مدقت اک همتاوخو ديخلا حاوف لع اد ناو ه دوعسم نبا لوقب ةراشالا كلذ ىلإو « هک امت وأ
 . ةالصلا رخاوأ ىف قأيسو « ةاورلا فرصت نم وهو « دعب روكذملا مالكلا ريخأتو ايلاوتم دهشنلا قايس هقرط
 هللا دابع الوأ هلوقل « معي ماللاو فلالاب ىلحلا عمجاو فاضملا عملا نأ ىلع هب لدتسا ( اص هلل دبع لك) هل
 ةرابعلا هذه ىفو « مومعلل ريسكتلا عمج نأ ىلع ليلد هيف : ىطرقلا لاقو . حلاص دبع لك تب اصأ لاق مث نيحلاصلا
 اظافلأ تارت و برملا ناسل ىف اندنع هب عوطقم وهو : ديعلا قيقد نبا لاق « ةغيص مومعلل نأ ىلع هب لدتساو رظن
 (ضرالاو ءامسلا ىف) هلق هيلع راصتقالل ال « ىصحت ال دارفأ نم درف اذهب لالدتسالاو : لاق « ةنسلاو بانكلا
 نم » ظفلب ىحي نع هريغ هاور دقف الإو ءددسم نم هيف كشلاو « ضرالاو ءامسلا نيب وأ » ىحب نع ددسم ةياور ىف
 فأ ةياور نم ةبيش بأ نبا داز ( هللا الإ هللا ال نأ دهشأ ) لوق ٠ هريغو ليعامسالا هجرخأ « ضرالاو ءابسلا لهأ

 ىو ملسم دنع ىسوم ىنأ ثيدح ىف ةدايزلا هذه تقبث ن « فيعض هدنسو « هل كيرش ال هدحو د هيبأ نع ةذيبع
 دوادوبأ ىور دقو . فيعض هدنس نأ الإ « ىنطقرادلا دنع رمع نبأ ثيدح ىفو . أطوملا ىف فوقوملا ةشئاع ثيدح
 ءهل كيرش ال هدحو » اف تدز : رمع نبا لاق هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ » دبشتلا ىف رمع نبا نع حيحص رخآ هجو نم
 وه اذكو « كلذ ىف دوعسم نبا نع قرطلا فلتخت مل ( هلوسرو هدبع ادم نأ دهشأو ) هلق . فقولا هرهاظ !ذهو
 نع قازرلا دبع یورو ه هريغو ىواحطلا داع ريبزلا نباو رباجو روكذملا ةشاعو رمع نباو ىسوم ىنأ ثيدح ىف
 ةالصلا هيلع لاقف « هدبعو هلوسر ادم نأ دمشأو : لجر لاق ذإ دهشتلا ملعب يقلب ىنلا انبي » لاق ءاطع نع جرج نبأ
 ثيدح ىفو « لسم هنأ الإ تاقث هلاجرو « هلوسرو هدبع : لق: الوسر نوك أ نأ لبق ادبع تنكدقل : مالسلاو

 هجام نبا هاورو « دهشأو » فذح نم مهنمو « هللا لوسر ادم نأ دهشأو » ناسلا باحصأو ملسم دنع سابع نبا
 دهشتلا ف ىور ثيدح حصأ وهو « هجو ريغ نم هنع ىور دوعسم نبا ثيدح : ىذمرتلا لاق « دوعسم نبا ظفلب
 « ديشتلا ىف سابع نبا ثيدح ىلإ ىعفاشلا بهذو : لاق . مهدعب نمو ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو

 ن رشعو فين نم یورو « دوعسم نبا ثيدح ىدنع وه : لاق دبشتلا ف ثيدح حص نع لئس انممل رازنلا لاقو
 فالتخا الو . ها الاجر رهشأ الو ديناسأ حصأ الو هنم تبثأ دبشنلا ىف معأ ال : لاقو اهرثكأ درس مث , اقيرط
 نأو « هريغ نود هيلع قفتم هنأ هناحجر نمو « ةنسلا حرش ىف ىوغبلا كلذب مزج نمو « كلذ ىف ثيدحلا لهأ نيب
 .قيرط نم ىواحطلا ىورف انيقلت يلب ىنلا نع هاقلت هنأو « هريغ فالخب هظافلأ ىف اوفلتخي مل تاقثلا نم هنع ةاورلا
 رمعم أ ةياور ىف نأ مدقت دقو « ةملك ةلك هيننقل و مب هللا لوسر ىف نم دبشتلا تذخأ» لاق هنع ديزب نب دوسآلا

 ىبأ نع دشار بأ نب عماج ةياور نم هريغو ةبيش ىبأ نبالو .هيفك نيب كو دبشتلا قب هللا لوسر ىلع » هنع
 ديعس وأ :ظفللا اذه ىلع هقفاو دقو « نآرقلا نم ةروسلا انملعي اک دبشنلا انملعي مقلب هللا لوسر ناک د لاق هنع لثاو

 لسم دنع سابع نبا ثديدصح يف هلثم تبث ريخآلا اذه نكل < .ئزادطلا هجرخأ دوعسم نبا ظلي هقاعو ىردخلا



 نافل باتتك- ۴۱۹ ٠

 ةلمج لك نوكتتف هيلع فوطمملاو فوطعملا نيب ةرباغلا ىضتقت ىهو « تابيطلاو تاولصلا فواولا تويم اضيأ حجرو

 نإ لق ولو , ىلوأ نوكيف برص لوالا ىف ءانثلا ددمتو ؛'ابلبق امل ةفص نوكتت اهئاف تفذح اذ ام فالخم « آلقتسم ءانث

دوعسم نبأ ثيدح نم دمحألاو . ةياكح درج هتاف هريغ فالخم مالا ةغيصإ درو هنأب حجرو « ىناثلا ىف ةردقم واولا
 

 ىمفاشلا لاقو . هتيم ىلع لياد هيفف « هريغل كلذ لقني ملو « سانلا هملعي نأ مآ و دهنلا هملع قلب هللا لوسر نأ

 ىف لاقو . امك هنآل ىلإ بحأ اذه ناكو « ةفلتخم دهشتلا ف ثيداحأ تيور : سابع نبا ثيدح جرخأ نأ دعب

سابع نا نع هتعمسو اعساو هتيأر امل : سابع نبا دهشت هرايتخا نع لس دقو ؛ رخآ عضوم
 ىدنع ناك احيح 

 ظفلا ابسانم هنوكب مهضعب هحجرو . حص ام هريغب ذخأي نمل فنعم ريغ هب تذخأو « هريغ نم اظفل رثكأو حجأ

 نوكيف ةباحصلا ثادحا نم سابع نبا نوكب هحجر نم امأو (ةبيط ةكرابم هللا دنع نم ةيحت) ىلاعت هلوق ىف نآرقلا

جري ام وهو ايفوك دوعسم نبا دانسإو ايزاجح هثيدح دانس نوكبوأ « ءاور نم هقفأ هنأ, وأ « ىور امل طبضا
 هب ح

 بادر ىفانت ال« تاكرابملا » ىهو سابع نبا ثيددح ىف ىلا ةدايزلا نإ لاقي نأ نكمي معن « فصن أ نل هيف لئاط الف

خا دقو « ريسخألا ىف ناك عقب ىنلا نع هذخأ نوكل اهب ذخألا حجرو , دوعسم نبا
 رمع دبشت هباحسأو كلام رات

 « تابکارلا د لاق هنأ الإ سابع نبا ثيدح وحن هظفلو « اعامجإ نوكف هوركتي لو ربثملا ىلع وهو سانلل هيلع هنوكل

 رم ةياور ىف كاذ عقوو « دهشنلا لوأ ىف « هقا مسي د ةدايز ىعفاشلا ىلع دروأ نكل  ىنمملاب هنأكو تاكرابملا لدب

 ابجرخأ ىتلا ةورع نع ىرهرلا قيرط نم ال هسيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم نكلا ةروكذملا
 هجرخأ كلام

 افوقوم ربع نبا نع اضيأ أطوملا ف تيثو « افوقوم هنوك عم مك احلا هحمحصو امهريغو روصنم نب ديعسو قازرلا دبع

هنع ريبزلا ىبأ نع ةدحوملا مث نونلاب لبان نب نبأ هب درفت عوفرملا باج ثيدح ىف اضيأ عقوو
 ظافحلا مكسحو « 

 . سابع نبا نع هريغو سواط نع ريبزلا ىبأ ةياور باوصلا نأو هدانسإ ىف أطخأ هنأ ىلع - هريغو ىراخبلا

 ضعبل هجو وهو « ةيحتلا لبق ةيمسقلا حاب أوأ بحتسا نم » اهيلع قييبلا مجرت دقو . ةدايزلا هذه حم مل ةلملا ىفو

 ' مدحأ دعق اذاف و هريغو دهشتلا ىف عوفرملا ىسوم ىنأ ثيدح ىف تبث هنأ اهرايتعا مدع ىلع لدي و « فعضو ةيسفاشلا

 قيرط نم سم جرخأو « هدنسب ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع هاور اذك ثيدحلا « هلل تايحتلا هلوق لوأ نكيلف

 اذه نإ مث . هريغو قببلا هجرخأ اهداز نم ىلع امهريغو سابع نباو دوعسم نا ركنأ دقو « هذه قازرلا دبع

 زاوج ىلع قافتالا ءالعلا نم ةعاج لقنو ؛ كلذ ىلع لدي مدةتملا ىفاشلا مالكو لضفآلا ىف وه امن] فالتخالا

  بهذو « رمح نع ىورملا دهشنلا بوجوب لوقي ءادلعلا ضعب نأب رعشب ىواحطلا مالك نکل « تبث ام لكب دهشتلا

 دقو ‹ حيج لا مدع ىلإ ةع رخ نباك مهضعل بهذو « دوعسم نبا دهشت راشخا ىلإ رذنملا ناك ةصفاشلا ىلدحم نم ةعامج

 ام فالخم « ضرف ال بجاو هنأ ةيفنحلا دنع فورعملاو ء بجاو ريغ اقلطم دهشتلا نأ ةيكلاملا نع مالكلا مدقت

 مالس هلل تايحتلا  هلوق ىلع لجر دزب مل ول : لاق نکل ؛ ضرف وه : ىعفاشلا لاقو . مهيفل ان بتك ىف مهنع دجوي

 امأو : هلصال اعبن ةضورلا بحاص لاتو . مالا ىف هظفل اذه : ةداعإ هلعرأ مو هل كلذ تهرك حلا ىنلا يأ كيلع

 نبا هلقتو : لاق ءهقا لوسر ادم نأو د لاق هنكل « ءركذف . . هنأ ىلإ بامصالا رثكأو ىعفاشلا صنف دبشتلا لفأ

 فذح زاوج لكشتسا دقو . ه1« هتاكرب و ١ اطقسأ نکل هللا لوسر ادح نأ دهشأو  الاقف ىنالديصلاو جك

صتقملا نأب ةيعفاشلا نم ةعامج مزج عم « تايبطلا  كلذكو ةحبحصلا تاياورلا عيمج ىف امتوبث عم « تاولصلا »
 ر



 ضني ۳4 - ۸۳۱ تیا

 « سابع نبا قايس نم رهاظلا وه 5 نيتفص امہ وکب فذهلا هجو نم مهنمو « تاياورلا عيمج ىف تباثلا وه هيلع
 لاق : ( ةدئاف ) . ةرياغملا ىضتقي وهو هريغ قايس ىف امف فطملا توبث ىف ثحبلا نم مدقت ام اذه ىلع ركعي نكل
 ديالو « تانمؤملاو نينمؤدلل و ىل رفغا مهلا : لوةي ىلصملا نال نيبلسملا عيمجم رضي ةالصلا كرت : هيواتف ىف لافقلا

 هسفن قح ىفو هلوسر قح ىفو هللا ةمدخم ارصقم نوكيف « نيحلاصلا هلا دابع ىلعو انيلع مالسلا » دمشنلا ف لوقي نأ
 ‹ هللا قح عم دابعلا اقح ةالصلا ىف نأ كبسلا هنم طبنتساو . اهكرتب ةيصعملا تمظع كلذلو « نيملسملا ةفاك قح فو

 ىلعو انيلع مالسلا د ايف هلوق بوجول ةمايقلا موب ىلإ ءىحي نمو ىضم نم نينمؤملا عيج قحب لخأ اهكرت نم نأو
 بابلا ثيدح بقع ىراخبلا حيحع نم خسنلا ضعب ىف نأ فارطالا ف فلخ ركذ : ( هيبنت ) . « نيحلاصلا هللا دابع
 وبأ مزج كلذيو « لاو نأ نع دامحو روصنمو شمالا نع نايفس انثدح ةصيبق انثدح د معن ىبأ نع دبشتلا ىف

 هجرخأ مث ‹ هب نايفس نع قازرلا دبع قيرط نمو هب شمعالا نع يعن ىلأ قيرط نم هجرخاف هجرختسم ىف معن

 ىزملا مزج كلذبو . ه١ ىرأ ابف ميعن ىبأ نع ىراخبلا هجرخأ : لاقو نابلس نب فسوي نع ممن ىبأ قيرط نم
 وه معن « فيس نع ميعف ىبَأ نع الو ةصيبق نع ال انه انل تلصتا ىلا تاياورلا نم ءىش ىف هرأ ملو« فارطالا ىف

 لعآ هقلاو . دانسالا اذه . معن ىبأ نع ناذئتسالا ىف

 مالسلا لبق ءاعذلا ساب - 8
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 جوز ةشئاع نع ريالا ن ةورع انربخأ لاق ٌىرهثلا نع بيش انربخأ لاق ناملا وبأ اش - ۲

 ذوعأو « ربقلا باذع نم كب ڈوعأ ىنإ “آلا : ةالصلا ىف وعذب ناك غ هلا لوسر نا » هنئربخأ يَ ینا
I6 ۴ت 5 ١ ت  

 : معلا مثألا نم كب ذوعأ ىإ ملا . تاملا ةنتقو ايلا ةنتف نم كب ذوعأَو « لاجدلا حيلا ةنتق نم كب

 « فلخأف دعوو «بّنكنف ثدح مرغ اذإ لجرلا نإ : لاقف ؟ مرغلا نم ذوعتست ام رثك أ ام : لاقل لاقف

 YY < VY e PY , Fo cA ¢ FFY <c APY] : ىف ةفارطأ ۸۲ ثيدحلا ]
 ا 1ع 0 هون ا و 2 2 ےک" كنار :
 ٠ ذيستسب ج هللا لوسر تعم » تااق امنع هللا ىضر ةشئاع نأ ةورع ىلربخأ لاق ىرهزلا نعرو - ۴

 م ۶ ۰ ص 4

 نب هللا دبع نع ريملا ىلأ نع بيبح ىبأ نب ديزي نع ثيل انّكدح لاق ديمس "نب ةبيتق اشو - ٤
 : لق لاق . ىنالص ىف هب وعد ءاعُد ىلع : هلل هللا لوسرا لاق هنأ هنع هلا يضر قيدصلا ركب ىنأ نع » ورنع

 تنأ كنإ ىنحراو « دل دنع نم ةرفغم ىلرذغاف « تنأ الإ بونذلا رفت الو « اريثك اظ ىسفن تم ىفإ مهلا

 ]۷۳۸۸ < ۴۳۲۹ : ىف ہافرط م4 ثيدحلا ]

 وعدي ناك» ثيدحلا ىف هلوق نکل « هبيترت نم ردابقي ىذلا اذه , ديشتلا دعب ىأ (مالسلا لبق ءاعدلا باب) هلق

 نأ نيعتف اسوصخ#م اركذ ماقم لكل نا ثيح نم : لاقف ىنامركلا باجأو . دهشنلا دعب ام هبف دييقت ال « ةالصلا ىف



 نافالا باتك - ۳۹۸ ٠

 ىف ءاعدلاب مالا دورول لحل ا اذبب صتخم ال هاحدا ىذلا نيبعتلا نال « رظن هيفو . ه | لكلا نم غارفلا دعب هلع نوكي

 صوصخرکذ هل ةالصلا رخآ ىف سولجلا كلذكف ءاعدلاب هيف سمأ كلذ عمو اصوصخم اركذ دوجسلا نأ (كف « دوجسلا

 اذه صاصتخا ليلدب بلاطم هنبكل « ىراخبلا بيترت وه اذه ناف اضيأو . هنم غرف اذإ ءاعدلاب كلذ عم هيف ىمأو

 عسيمج ىلع قدصي مالسلا لبق نال « ةافانم ثيدحلاو ةمجرتلا نيب نكي مل هبيترت نع رظنلا عطق ولو « ركذلا اذهب لحما

 ىف ديعلا قيقد نبا لاقو 5 باملا رخآ همالك ركذأسو ' ىوونا' هيلا راشأو رينملا ن نيزلا مزج كلذيو ٠ ناكرالا

 هلم نييعت ريغ نم ةالصلا ىف ءاعدلا اذبب سآلا'ىضتقي اذه  بابلا ثيدح ىناث وهو ركب بأ ثيدح ىلع مالكلا
 نأ یل ربظي ىذلاو : تلق . ءاعدلاب امہف سا امهنال  دهشتلا وأ دوجسلا  نينطوم دحأ ىف نوكي نأ ىلوالا لملو

 ركذ دعب دوعسم نبأ ثيدح قرط ضعب ىف عقو دقف « لحلا اذہ هنيبعن نم قرطلا ضعب ىف دروام ىلا راشأ ىراخبلا

 قربخأ حيرج نبا ةياور نم ةعيز نبا جرخأ دق مث . هيف ثحبلا قأيسو < ءاش ام ءاعدلا نم ريختيل مث » دهشتلا

 دبشتلا ىف لب لاق ؟ اهيلك ١0 ىنثملا ىف تلق . ادج نبمظعي تاملك دبشتلا دعب لوقب ناك هنأ هيبأ نع سواط نب هللا دبع

 ةشلاع نع هيبأ نع هينريخأ : جرج نبا لاق . ثيدحلا « ريقلا باذع نم هاب ذوعأ » لاق ؟ ىه ام : تلق « ريخالا

 هذه . هوحن ركذف « لقيلف كدحأ دهشت اذإ » اعوفرم ةريره ىنأ نع ةشئاع ىبأ نب دمع قيرط نم لسلو . اعوف سم

 غرف اذإ ١» ظفلب ىعازوألا نع ملسم نب ديلولا ةياور نم اضيأ هجرخأو < هنع ىعازوالا نع عيكو ةياور

 غارفلا دعب ةذاعتسالا هذه نييعت هيف اذبف ‹ دانسالا عيمج ىف ثيدحتلاب حرصو « هركذف « ريخألا دمشتلا نم كدحأ

 دعب نوكي ءاش ام ءاعدلا نم ريختي ىلصملا نأ هيف نذإلا درو امو . ةيعدألا نم هريغ ىلع اقباس نوكيف « دهشنلا نم

 باك ىف كلذ ىف ثحبلا ىقأيسو ٠ هركنأ نم ىلع در هيف ( ربقلا باذع نم ) هلق ٠ مالسلا لبقو هذاعتسالا هذه

 : ضايع لاق « رابتخالاو ناحتمالا ةئتفلا : ةغللا لهأ لاق ( لاجدلا حبسا ةئتف نم) هلق . ىلاعت هللا ءاش نا زئانجلا

 ملا حتفب حيسملاو . كلذ ريغو ةميمنلاو قارحإلاو لتقلا ىلع قلطتو . ه ١ هركي ام فشكل فرعلا ىف اهلامعتساو

 ديرأ اذإ نكل « مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ىلعو لاجدلا ىلع قلطي ةلمبم ءاح هرخآو ةروسكملا ةلمهملا فيفختو

 لقن ام امأو . لوالا روهشملاو ‹ ىسيع ففخيو لاجدلا لقثم حيسملا : نئسلا ىف دواد وبأ لاتو . هب ديق لاجدلا

 فيفختلاو دي دشنل اب حيسملا نأ ظافحلا دحأ ىنادمهلاوهو سماع نب فلخ نع هنع هدحو ىلمتسملا ةباوز ىف ىر رفلا

 . ثلاث ىأر وبف نالا دجأب امهدحال صاصتخا ال ىنعم امهنبب قرف ال هنأ و ىسيعل لاقيو لاجدلل لاقي دحاو

 هنأ مهضعإ ىكحو . نيعلا حوسم هنوكلف ديدشتلاب هلاق نمو « ضرأللا هحسملف فيفختلاب هلات نم : ىرهوجلا لاقو

 نيعلا حوسم هلال : ليقف كلذب لاجدلا بيقلت ىف فلتخاو . فيحصتلا ىلإ هلئات بسنو لاجدلا ىف ةمجعملا ءاخلاب لاق

 : ليقف سبع امأو . جرخ اذا ضرالا حسم هنال ليقو « بجاحالو هيف نيعال احوسء قلخ همجو قش دحأ نال لبقو

 الإ ةهاع اذ حسم ال ناك هنال ليقو ٠ هحسم ايركذ نال لیقو « نهدلاب اعوسء همأ نطل نم جرخ هنال كلذب یم

 ليقو « حوسملا هسبلل ليقو « امل صخآ ال تناك هلجر نال لیقو « هتحايسب ضرالا حسم ناكهنال ليقو « ”ىرب

 رك ذو . ىلاعت هللا ءاش نا هلئاق ركذ ريسفنلا ىف ىتأيس اک قيدصلا حیسملا ليقو ؛ حيسملا برعف اخيشام ةيناريعلاب وه
 يف اهدروأ الوق نيسمخ كلذب ىميع ةيمست ببس ىف عج هنأ سوماقلا بحاص ىزاريشلا نيدلا دمحم خبشلا انخيش

 نيثآلا ىف : هلل ( ) ١



 ملف ۸۲۲ ثيدحلا
 نم هتايح ةدم ناسنالل ضرعي ام ايلا ةئتف : ديعلا قيقد نبا لاق ( تامملا ةئتفو ايحا ةنتف ) لق . قراشملا حرش
 دار نأ زوحي تامملا ةئتفو . توملا دنع ةمئاخلا ىمأ هللاب ذايعلاو اهمظعأو ٠ تالابجلاو تاوهشلاو ايندلاب ناتتفالا
 اه داري نأ زوحيو « كلذ لبق ام اذه ىلع ايحنا ةنتفب دارملا نوكيو < هنم اهيرقل هيلا تفيضأ توملا دنع ةئتفلا اب
 «لاجدلا هنتف نم ابيرق وأ لثم كروبق ىف نونتفت مكن] » زئانجلا ىف ىتألا ءامسأ ثيدح ىف ىنعي حص دقو « ربقلا ةنتف
 . ببسملا ريغ ببسلاو ةئتفلا نع بتم باذملا نال « رقلا باذع » هلوق حم ارركتم جولا اذه عم نوكي الو
 دعب ماعلا نم اذهو « ةريحلا عم ربقلا ىف لاؤسلا تامملا ةنتفبو « ريصلا لاوز عم هالتبالا ايحنا ةنتفب دارأ ليقو
 ىذمرتلا يكحلا جرخأو . ايح ا ةئتف تحت ةلخاد لاجلا ةنتفو ؛ تامملا ةنتف تحت لخاد ربقلا باذع نآل « صاخلا
 كبر انأ ىلا هسفن ىلإ ريشيف ناطيشلا هل ىءارت « كبر نم » لثس اذإ تيما نأ ىروثلا نايفس نع لوصألا رداون ىف
 ىف تيملا عضو اذإ نوبحتسي اوناک د ةرم نب ورمع ىلإ ديج دنسب جرخأ مث . لأسي نيح هل تبثتلا لاؤس درو اذهلف
 ليق . نادأ ىأ ءارلا ركب مرغ لاقي « نآللا ىأ ( مرغملاو ) هلق . « ناطيشلا نم هذعأ مهلا : اولوقي نأ بقلا
 دقو . كلذ نم معأ وه ام هب داري نأ لمتحمو ٠ هئادأ نع رجعي مث نوحي ابفو زوحي ال ايف نادتسي ام هب دارم او
 هللاو . مرفملا نم قحاللا ررضلا ىلع ثيدحلا ىف هبن دقو « مرغلا مرغملا : ىطرقلا لاقو . نيدلا ةبلخ نم قب ذاعتسا
 لئاسلا نأ ىرهزلا نع رمعم قيرط نم ىناسنلل ةياور ىف تدجو مث « هما ىلع فقأ مل ( لئاق هل لاقف) هلوق . لعأ
 . بجعتلا لع ءارلا حتفب (رثكأ ام) هلو . « لا ذيعتسن ام رثكأ ام هللا لوسر اي : تلقف » اهظفل و ةشئاع كلذ نع
 «فلخأ دعو اذإو » ىوملا ةياور فو « رثكالل اذك ( فلخأف دعوو ) هلق . ءارلا رسكب ( مرغ اذا ) هلوقو
 نأكف ء روكذملا دانسإلا ىلع فوطعم هنأ رهاظلا ( ىرهزلا نعو ) هلق . ابلاغ نيدتسي نم نآش كلذ نأ دارملاو
 ال وطم الإ هنع بيعش قيرط نم تاجرختسملاو دين اسملا نم ءىش ىف هرأ مل نكل « ارصتخمو الوطم هب ثدح ىرهزلا
 ¢ ىرهزلا نع ناسيك نب لاص قيرط نم نتفلا باتك ىف فنصملا دنع انتمو ادنس روكذملا رصتخلا ظفلااب هتيأرو
 امو مدقت ام هل روفغم موصعم هنأ عم ركذ ام لب هؤاعد لكشتسا دقو . طاص قيرط نم لسم هجرخأ كلذكو
 ذوعأ انه ىنعملا نوكيف هتمألل هنم لاؤسلا دارملا نأ اهيناث « هتمآل ميلعتلا دصق هنأ اهدحأ : ةيوجأب بيجأو « رخأت
 . هرمأ لاثتماو هيلا راقتفالاو هماظعإو هللا فوخ مازلإو ةيدوبعلا راهظإو عضاوتلا قيرط كولس اهلا , ىتمال كب
 ضيرحت هيفو « تاجردلا عفريو تانسحلا لصحي كلذ نأل ةباجالا ققحت عم بلطلا راركت عنتمي الو ؛هبلا ةبغرلا ىف
 امأو . ةمزالملاب ىرحأ كلذ ققحتي مل نف عرضتلا كرت, ال ةرفغملا قسقحن عم ناك اذإ هلال كلذ ةمزالم ىلع هتمآل
 لمتحي : كلاثلا ىلع ليقو « نيل وألا نيهجولا ىلع هيف لاكشإ الف هكردي ال هنأ هقفحن عم لاجدلا ةنتف نم ةذاعتسالا
 اناف مكيف انأو جرخي نإ » لسم دنع رخآلا ثيدحلا ىف هلوق هيلع لدو « هكاردإ مدع ققحت لبق كلذ نوكي نأ
 دانسالاو , نون مث نيتحوتغملا ىازلاو ةيناتحتااب ىنزيلا وه ( ريخلا ىنأ) نع) هلو . لعأ هللاو . ثيدحلا ,. هجيجح

 نب هللا دبع وهو ىنام نع ىنامصو « ريدلا ىبأ نع ديزب وهو ىعبات نع ىعبات هيفو « نویرصم هيفرط ىوس هلك
 دنسم نم ثيدحلا نأ اهاضتقمو ديزب نع ثيللا ةيآور هذه <« هنع هللا ىضر قيدصلا نكي ىب أ نع صاعلا نب ورمع
 ان تلق د لاق ركب ىبأ نع هظفل ناف ثيللا نع ىسلايطلا ديلولا ىبأ ةياور كلذ نم حضوأو « هنع هللا ىضر قيدصلا
 هظفل و وربع نب هللا دبع دنسم نم هلع ثيللا ثراحلا نب ورمع فلاخو . هقيرط نم رازيلا هجرخأ ¿هلا لوسر
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 ‹ ورم نع بهو نبا هاور اذكه < للي ىنلل لاق ركب ابأ نإ : لوقي ورمع نب هللا دبع عم هنأ ريخلا ىلأ نع د

 ىف ةلوصومو تاوهدلا ىف ةقلعم ورع قيرط فاصملا جرخأ دقو . ثيدحلا ةحص ىف فالتخالا اذه حدقي الو

 , امهم الجر ثراحلا نب ورع عم دازو بهو نبا قيرطو ثيالا قيرط نيقي رطلا لسم جرخأ كلذكو , ديحوتلا

 . ظحلا صقني وأ ةيوقءلا بجوتسي ام ةسبالع ىأ ( ىسفن تبلظ ) هلق . ةي نبا هنأ هتباور ىف ةميزخ نبا نيبو

 ةينادحولاب رارقإ هيف ( تنأ الإ بوئذلا رفغي الو) هلو . اقي نص ناك ولو ريصقت نع ىرعي ال ناسنالا نأ هيفو

 نير فغتسملا ىلع ىنثأف « ةيآلا (مهسفنأ اوللظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو ) ىلاعت هلوقك وهو ‹ ةرفغلل بالجتساو

 مذ ءیش لکو ٠ هب مآ وهف هلعاف ىلع هللا ىنثأ ءیش لک نإ : لیق اكهب الاب حول رافغتسالاب مهيلع هئانث نمض ینو

 « هينك كردي ال ميظع نارفغ بولطملا نأ ىلع ريكنتلا لد : ىيطلا لاق ( كدنع نم ةرفغم ) هلق . هنع هان وهف هلعاف

 لاو . فصو هب طيح ال ها دنع نم نوكي ىذلا نأل مظعلا كانا ادي م ىلاعتو هناحبس هدنء نم هن وکپ هفصوو

 ىل هلعفاف تنأ الإ اذه لعفي ال لاق هنأكر وكذملا ديحوتلا ىلإ ةراشإلا امهدحأ ٠ نيبجو لمتحي : ديعلا قيقد نبا

 الو نسح لمع نم دبعلا نم بيس اهبيضتقي ال ا لضفتم ةرفغم باط ىلإ ةراشإ هنأ - نسحأ وهو  قاثلاو « تنأ

 . لمعب الهأ اهل نكأ مل نإو الضفت ةرفغملا ىل به ىنمملا : لاقف ىذوجلا نبا مزج قاثلا اذهو . ىبتنا هريغ
 لباقم روفغلاف « مدقت امل ةلباقملا ةبج ىلع مالكلل اتتخ اتركذ ناتفص امه ( محرلا روفغلا تنأ كنإ ) هلۆق

 بابحتسا اضيأ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو .. ةبترم ةلباقم ىهو < ىنحرا هلوقل لباقم يحرلاو « ىل رفغا هلوقل

 دقو . هلع نييمتب ثيدحلا ىف حرصي ملو . ملكلا عماوج اهفف بولطملا تاوعدلا ىف اصوصخ < ملاعلا نم مياعتلا بلط

 ةيانعلا روبظل ديشتلا دعب ايف هنوك حجر“ هلمل و : لاق  هلبق ىذلا بابلا لئاوأ ىف كلذ ىف ديعلا قيقد نبا مالك مدقت

 دوجسلا ىأ ٠ نيروكذملا نيلحلا ىف امهنيب عملا ىلدالا : لاقف ىناهكافلا هعزانو . لحنا اذه ق صوصخ ءاعد میلعتب

 . نطوملا اذه هناظم نمو « امعيج معي « ىتالص ىف  هلوق نال « مح ىراخبلا لالدتسا : ىوونلا لاتو . دهشقلاو

 « ءاش ام ءاحدلا نم ريختيل مث » دوشتلا مولع امل هلوق دنع ناك كلذ نع ركب ىبأ لاؤس نوكي نأ لمتحو : تاق

 كاذب ةجرتلا فنصملا بقعأ مث نمو

 او یو وبدا دي اا ادق ا اک و

Aroمم انك اذإ امك م لاق هللا دبع نع قيس یاد شعألا نع ج ان دح لاق د اشم —  

 ٠ اولوقت ال : مك ىلا لاقق « نالفو نالف ىلع مالسلا « هدابع نم هللا ىلع مالسلا : انلق ةالصلا ىف رل ىلا

 اهيأ كياع ”مالسلا « تايّطلاو تاولصلاو هل اينا : اولوق نكلو « ”مالسلا وه هللا إف « هللا ىلع .مالسلا

 نيب وأ ءايسلا ىف دبع لك باصأ علق اذإ مكناف  َنيهلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع ”مالسلا « تاكربو للا ةيحرو ىبلا

 هيلإ هَبحيأ ءامدلا رم ريح 0 . هلوسرو دبع ادم نا دهسثَأَو « للا الإ لإ ال نأ دهشأ - ِض رألاو هامسلا

 « وعديف
 ال هلبق ىذا بابلا ىف قباسلا ءاحدلا نأ ىلإ ريشي ( بجاوب سيل و « دهشتلا دعب ءا.دلا نم ريت ام باب ) هلو



 لمت هوجو قذملاو « ريختيل مث » دمشتلا ثيدح رخآ ىف هلوقل « هيلا ترشأ اک سالا ةغمصب درو دق ناك نإو بحجم
 لمتعو . هب ارومأم ريبختلا ناك ناو « ثیدحلا قب اطم حضاو اذهو ؛ صوصخ ءاعد بحب ال ىذلا ءاعدلا نوكي نأ

 ىف ريبختلا سيل : ديشر نبا لات . ليلد ىلإ جامو « بدنلا ىلع هب دراولا مالا لمحو « رييختلا قنملا نوكي نأ .
 : رينملا نب نيرلا لاتو . هفصو ىف ريمختلا عقيو ابجاو ءىثلا لصأ نوكي دقف ‹ هبوجو مدع ىلع لادب ءىثلا داحآ
 « بوجولا مدع ىلع عامجالا مهضعب ىعداو « بدنلا درت ام اريثك اهنكل سالا ةغيصب ناك ناو « ريختيل مث » هلوق
 ىف اهب رومأملا ةذاعتسالا بوجو ىر هنأ ىلع لدي ام سواط نع حيحص داسنساب قازرلا دبع جرخأ دقف ءرظن هيفو
 ديعي نأ ءسأف ءال : لاقف ؟ ديشتلا دعب املاق له : هنبا لأس هنأ كلذو « هلبق بابلا ىف روكذملا ةريره ىبأ ثيدح
 : رذنملا نبا لقو « اضبأ لوالا دبشتلا ىف اهبوجوب لاقف مزح نبا طرفأو . رهاظلا لهأ ضعب لاق هبو . ةالصلا
 ىنلا ىلع ةالصلا بوجوب اضيأ ىعفاشلا لاق دقو « اهب وجوب تلقل « ءاعدلا نم ري-ختيل مث و دوعسم نبا ثيدح الول
 ىلع اولدتسا و , كلذ ىلإ قبسي مل هنأ نورخآو ىوادطلاو هعابتأ نم ىربطلا بيطلا وبأ ىعداو , دبشتلا دعب قالك
 لوقلا ىلع لديامامهريغو ىعشلاو رقابلا رفمج ىبأ نع درو هنآل رظن هيفو « عامجإلا ىوعد عم بابلا كثردحي اهتيبدن
 أو روصنم نب ديعس دنمف « هيضتقي ام بابلا ثيدح ىوار دوعسم نبا نع حص هنأ كلذ نم بجتأو . بوجولاب
 لكي ىنلا ىلع ىلصي مث ةالصلا ىف لجرلا دمشتب ها دبع لاق : لاق صوحألا بأ ىلإ حب دانساب هبيش نأ نب ركب
 هب وهار نب قصعإ لاقو « كلام باحصأ ضعبو هنع نيتياورلا ىدحإ ى دمحأ ىعقاشلا فاو دقو . دعب هسفنل وعدي مث
 ناك لب ليقو « دمحاك نيلوق ةلأسملا ىف هل نإ ليقف « هئزجم نأ توجر ايسان اهكرت نإ : لاق نكل بوجولاب انمي أ
 إب ىنلا ىلع ىلصول ىتح هيف الو هلبقال دمشتلا دعب اهنيع هن وكب ىعفاشلا درفت ديق نم مهنمو . اطرش ال ةبجاو اهاد,
 نم ريختيل مر لق . ىلاعت هللا ءاش نإ تاوعدلا باتک ی اذهل دیرم ىئأيسو . هدنع ”ىزحي ملالثم دهشتلا ءانثأ ىف
 ظفلب رخآ هجو نم ىناسنلا هوڪو « هب وءديف » هيف ىراخبلا خيش ددسم نع دواد وبأ داز ( وعديف هيلا هبجتأ ءاعدلا

 دنعلئاوىبأ نع روصنم ةباور ىفو « بحأ ام ءاعدلا نم ريختيل مث و شمعألا نع ىسيع نع قعتإلو « هب عدنلف »

 ءاعدلا زاوج ىلع هب لدتساو « ةلأسملا نم» ظفلب ملسمل هوحأو « ءاش ام ءانثلا نم ريختيل مث » تاوعدلا ىف فنصملا
 ةفينح وأو سواطو ىمخنلا كلذ ىف فلاخ : لاطب نبا لاق . ةرخآلاو ايندلا ىمأ نم ىلصملا راستخا امب ةالصلا ىف
 بتك ىف فورعملاو ؛ ةفرنح ىلأ نع هعبت نمو وه قلطأ اذك « نآرقلا ىف دجوب اهب الإ ةالصلا ىف وعدي ال : اؤلاقف
 لق ارا ناك اع مهضمإ ةرابعو ٠ ثيدحلا ىف تبث وأ نآرقلا ىف ءاج ام الإ ةالصلا ف وعدي ال هنأ ةيفنملا
 ىلع درب اذكو « مہلع درب بابلا ثيدح رهاظ نکل « عوفرم ريغ وأ اعوفرم نوكي نأ نم معأ روثأملاو : مهلئاق
 دارأ ںاف < ايندلا مآ نم حبقي ام ةيعفاشلا ضعب ىنثتساو « ةرخالا ساب الإ ةالصلا ىف وعدي ال : نيريس نبا لوق
 دبشتلا دعب لاقي ابف درو دقو « زوج ال اقلطم ةمرحلا رومألاب ءاعدلا نأ كش الف الإ و ؛ لمتحف ظفللا نم شحافلا
 ىنعب هللا دبع ناك» لاق دعس نب ريمع قي رط نم ةبيش ییا نب كب ويأو روصنم نب ديعس هاور ام اهنسحأ نم رابخأ

 تع ام هلك ريحا نم كلأسأ ىتأ مهللا لقيلف دهشتلا نم كدحأ غرف اذا : لوقي مث ةالصلا ىف دمشةلا انملعي .دوعسم نبا
 كدابع هنف كلأس ام ريخ نم كلأسأ ىنا مهللا . لعأ ملامو هنم تدلع ام هلك رشلا نم كب ذوعأو « لعأ ملامو هنم
 مل :لوقيو لإق . ةيالا ةئسح ايندلا ىف انتآ انبر . نوحلاصلا كدابع هنم كذامتتسا ام رش نه كب ذوعأو « نوحلاصلا

 ىرالا مضو ۲ ع



 ناذألا باك ٠ ما

 دقو .نآرقلا ف درو ام وه سيلو « عوفر ريغ روثأملا نم اذهو . ءاعدلا اذه ىف لخد الإ یش اص الو ین حدب

 خرق اذإ » هعفر ةريره ىبأ ثيدحصو « هب وعديف هيلا هبجيأ ءاعدلا نم ريختيل مث هيلع قفتملا ثيدحلاب قبلا لدتسا

 لسم اهجرخأ ىتلا قيرطلا نم اهلل ةحيمص ةدايرلا هذهو . ملم ىف ثيدحلا
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 ىلع ىتح هغو تج خدمي مل نم ببسإب - ١
 ةالصلا ىف ةببجلا حسم ال نأ ثيدحلا اذهب متي ئديجلا تيأر : هللا دبع وبأ لاق

 ىردملا اا تلأس » لاق ٌةءاس ىبأ نع ع نغ ماشه انثدح لاق دا ا م اشو - ۹

 0 ر ل

 هتهج ىف نيطلا ر تيار ىتح « نيطلار ءاملا ىف دج للي هللا لوسر تیار : لاقف

 « هيلدو لدتسملا ىراخبلا ركذ : هلصاح ام رينملا نب نيزلا لاق ( لص ىتح هفنأو هتببج حس مل نم باب ) هل

 « تالاتحالا نم ليلدلا ىلا قرطتي امل كلذ لمف امناو . هفلاخ وأ ىدبملا قفاوب له دهتجلا رظنل هيف سالا لكوو

 لمتحمو « حسملا دعب رثآلا قبو احم نوكي نأ زوجب ذإ « ةبجلا حسم نن مزلتسي ال نيطلا رثأ ءاقب نآل

 2 هتببج ىف نيطلا رثأ ءاقبب رعشي مل هنركل وا 2 هايؤر قيدصتل ادماع کر وأ اسان حملا كرت نوكي نأ

 ضبني مل تالاتحالا هذه تقرطت اذاو « اليلق ناك ناو لمع حسملا نال ىلوأ حسملا كرت نآل وأ « زاوجلا نايبل وأ

 وه ىدلاو ¢ فئصملا وه ( هللا دبع وبأ لاق ) هلو . برقلا نم ال تايلبجلا نم لمف وهو امس ال  لالدتسالا

 « هبقعتي مل مث نمو « كلذ ىلع هقفاوي هنأ ىلإ ةداشإ هيف ( اذ جتحي ) هلق . ىعفاشلا ةذمالت دحأ رورشملا هخيش

 ( ماشه انثدح ) هلق . ىلوأ كرتلا نأو ضارتءالا نم لسي مل ةلج عنالا ىلع هب جتحا نإ هتأو هيف ام مدقت دقو

 ةرشابم علمي ال فيفخ رثأ ىلع لوم وه ( نيطلا رثأ تيأد ىح ) هلق . ريثكىبأ نبا وه ىحيو ‹ قتاوتسدلا وه

 ىلاعت هللا ءاش نإ مايصلا باتك ىف هدئاوف ىلع مالكلا ةيقب تأ سو « دوجملل ةببجلا

 ےاسنلا ساپ - ٠7
١ eيع 0  n0 -2َص  

 3 نأ ثراحلا تنب دنه نع ئره زا عدس فار[ ابتدع ليعامسإ نب ىسوم انو — ۴۷

 نأ لبق أريسي تك٥ََو « ةميلسن ضب نيح دانلا مَ اذإ الكي ثا لوسر ناك » تلق امنع لا يضر ل

 فرصنا نم نك رد نأ لبق هاسنلا دفن ىل همكم نأ رع لاو  ئرأف : باہم با لاق . « ”موقي

 موقلا نم
 [ ۸4٩ « ۸٠١ :ىف ءافرط_ ۸۴۷ ثيدحلا ]

 « همدعو بوجولا ىف هدنع ةلدآلا ضراعتل هكح فنصملا ركذي ل ليق ¢ ةالصلا نم ىأ ( مبلستلا باب )هلق

 دقو , كلذ ىلع هتبظاوم ققحتب رمشي هنآل ءلس اذإ ناكد هيف ءاج ثيح بابلا ثيدح نم بوجولا ذخؤي نأ نكميو

 اذإو ثيدح امأ . حيححص دنسب ننلا بامصأ هجرخأ , مياسقلا اهليلحت م ثيدحو « ىللصأ قومتيأر اك اولص » ب لاق



 فو Ato ماا تبدا

 ةيقب لع مالكلا ىتأيسو « ظاغملا هفمض دقف « هنالص تزاج دقف لب نأ لبق هتالص رخآ ىف سلج دقو ثدحأ
 باوبأ ةءبرأ دعب مدئاوف

 صاقو ىلأ نب دعس ثیدح نمو دوعسم نا ثيدحح نم لسم جرخأ دقو ‹ ميلتلا ددع ركذي مل: ( هیبت )

 ةئلاذ ىلع مالكلا بلا دبع نبا طسب و ؛ لولعم ةدحاولا ةميلستلا ثيدح نأ ربلا دبع نباو ىليقعلا ركذو نيتميلسنلا

 مالا لي نيج لب بيس - ۴
 هنا نم لس نأ مامإلا لَم اذإ بحت اهنع هللا ضر رع "نبا ناكو 2 ر . 5 ا . م 013 527 -ٍ 2

 مهلا نب دو نع ئره زا نع مام ارا لاق هلا دبع اغا لق سوم 0 نابح اشو - ۸۲۸

 « لس نيح انداسف « لب یبا حم نيلص » لاق نابت نع
 لمتح وهو « ثيدحلا ظفلب مجرت : رينملا نب نيزلا لات ( مامإلا ماسي نيح ) مومأملا ىأ ( ماسي باب ) هلق

 نوكي نأ لمتحيو « مامالا همتي نأ لبق هيف مومأملا عرشيف « هل مامإلا ءادتب ! دعب مالسلا ءىدتبي هنأ دارملا نوكي نال
 : ىبتا دهتجلا ىلإ هيف رظنلا لكو نب مالل المتحم ناك الف : لاق , مامإلا همتأ اذإ مالسلا ءىدتبي مومأملا نأ دارملا

 , ربع نبا نع هركذ ام كلذ ىلع لدو « هريغو ءاعدب الغاشتم مامالا دب همالس ىف مومأملا رخأتي ال نأ بدني هنأ

 لع مالكلا مدقت دقو . هانعم ىطعي ام رمع نبا نع ةبيش بأ نبا دنع نك-ا « هلصو نم ىلع فقأ مل روكذملا رثأآلاو
 قيرط نم امهالكو « هنم متأ هيلي ىذلا بابلا نو . ادج ارصتخم انه هدروأو « ةالصلا لئاوأ ىف الوطم نابتع ثيدح

 كرابملا نأ وهو هللا دبع

 1 ةالصلا میل ىنتك او ؛ مامإلا ىلع مالسلا دَر رب لل نم اپ - 4

 « ميل نب دوم ىنريخأ لاق ىرعزلا نع رم ان ريخأ لاقولا دبع نريخأ لاق نادب شو - ۹
 ! مراد ىف ناكر اد نم ابحت ج لقعو ؛ ھل نا لوسر لق هن مزو

 تينأف ماس ینب ىوقل لصأ تنك لاق - لاس یب دحأ مث ئراصنألا كلام نب َنابتع تمم : لاق - م٠
 ثلج كنأ تددّوف « یوق دجسم نيبو ىبي لوح لويكلا نإو : یر مب تركنأ ىلإ : تلق لكك یبا

 ركب وأو كيم هللا لوسر “لع ادنف . هللا ءاش نإ لآ : لاقف . ادجسم دغا ىتح انكم یتیپ ىف تيلصف
 ؟ كتبي نم اا نأ بحت نبأ : لاق ىتح اجي رف « 4 تود يلو ىا َّدأتساف كابل عشا ام دم هم

 ٠ « لس يح اتلسو ءس م قلع ائََسف ماق ءو لب نأ بحأ ىذلا ناكلا ی وبل اشف
 هدانعاو « انرکذ اک نابتع ثيدح هيف دروآ ( ةالصلا ميلستب ىنتكاو مامإلا ىلع مالسلا دري مل نم باب ) لوق

 للحتي ىلا ىفو ةدحاو امإ همالسو .؛ همالس ريظن اوملس مهنأ هرهاظ نا € مس نيح انملسو ملس مث 0 هلوق يلع هِف



۳tناذآلا اتك ۰  

 لوقت اک نيتميلستلا نيب مامإلا ىلع ةثلاث ةميلست بحتسا ىم جاتحيف « ابعم ىرخأو ىه امإو ةالصلا نم اهي
 ةميلستلا بجوي نم ىلع درلا دصق هنظأ : لاطإ نا لاقو . ىراخبلا راشأ كلذ در ىلإو « صاخ ليلد ىلإ  ةيكلاملا

 معزلا ( معذو ) هل . معآ هللاو . دعب نظلا اذه فو . ىهتن | نسحلا نب نسحلا نع ىواحطلا هلقن دقو « ةيناثلا

 نأ رهاظلاو « هب قيلي ام ىلع عضوم لك ف لزنيو « بذدكلا ىلعو هيف كوكشملا لوقلا ىلعو ققحلا لوقلا ىلع قلطي'
 ( مراد ىف تناک ولد نم ) هلو . لوبق« هدنع هلوقف ىرهزلا دنع ثوم عيبرلا نب دوم نال . لرآلا انه هب دارملا

 لب : هريغ لاقو . هيلع لدي ولدلا ظفل و « مراد ىف تناك رثب نم ىأ فوذحم فوصومل ةفص تناك : ىنامركلا لاق

 دحأ بصنب ( لاس ىنب دحأ مث ىراصنالا كلام نب نابتع تعمس ) هلق . ريدقت ىلإ جاتحي الف ثنؤيو ركذي ولدلا

 لاجرلا ةفرعم ةسرامم ىدأ هل نم داك ىذلا اذه « ىلاسلا مث ىراصنالا هلوق ىنعم وهو ‹ ىراصنالا هلوق ىلع افطع

 « اضيأ ملاس ىنب دحأ تعم مث نابتع تعم ىنعي نابتع ىلع افطع نوكي نأ لمتح : قامركلا لاقو , هب عطقي نأ

 مدقت ام فالخ وهو : لاق . نيصحلا نمو « نابتع نم عمس ادومم نأ كف , دم نب نيصحلا ربظب اق هب دارملاو : لاق

 ىرهزلا نأ لامتحال امهنيب ةافانم الو : لاق « نيصحلاو ادوم عمس ىذلا وه ىرهزلا نأ « تويبلا ف دجاسملا باب » ىف

 « ىلوالا ةياورلا قفاوو غاسل دوم ىلع افطع نوكي نأب دحأ عفرب ىورولو : لاق « نيصحلا نم اعيج اعم ادوحتو

 لماحلا نأكو . ىهتنا نيصحلا ىأ ملاس ىنب ا قريخأ مث عيبرلا ندو ینرخآ ىرهزلا لاق :ريدقتلا ريصيف ىنعي

 نظ هنأكف ,ملاس ىنب دحأ وهو ىراصنالا دحم نب نيصحلا تلأ. مث د ةقباسلا ةياورلا ف ىرهزلا لوق هلككلذ ىلع هل
 ملاس ىنب نم نابتع ناف ٠ كلذل ةجاح الو « كانه ملاس ىب دحأ هلوقب دارملا وه انه ملاس ىنب دحأ مث هلوقب دارملا نأ

 عم كلذ ريغ هبسن ىف ليقو ٠ فوع نب ملاس نب منغ نب دايز نب نالجعلا نإ ورمع نب كلام نب نابع وهو « اضيأ
 هركذ ىذلا لاهتحالا ىلعو « دحأو مث نيب ىنربخأ لاخدإ ىف ريدفتلا مدع لصألاو . ملاس ىب نم هنأ ىلع قافتالا

 سيلو ؛ نابتعلو هل تددعت اهنأ وأ ؛ةروكذملا ةصةلا بح اص وه ده نب نيصحلا نوكي نأ هنم مرلي هنال رخآ لاكشإ

 دمع نب نيصحلا متاح ىبأ نبا ركذ دقو . ةءاحصلا ىف هابأ رك ذ نم رأ مل لب < هل ةبح ال روكذملا نيصحلا ناف كلذك

 دحأ ركذ ملو « ةلسرم هنع هتياور نأ هيبأ نع لقنو ؛ كلام نب نابتع ريغ اخيش هل ركذي ملو ليدعتلاو حرجلا ىف
 هلو تددول هللا وف ىأ ( تددولف ) هلق ملعأ هاو نيصحلا نع ةياور عيبرلا نب د ومحم لاجرلا ىف فنص نم

 لعاف ىنامركلا لاق ( هيف ىلصي نأ بحأ ىذلا ناکملا نم هيلا راشأف ) هلق . سمشلا تعفترا ىأ ( راهلا دتشا )

 نيت راشالا عوقو ناكم ال « ناكملا ىلإ هل ترشأف لات هنأ مدقت ام ىفاني الو : لاق « ضيعبتلل نمو مب ىنلا راشأ

 ؛ تافتلا هيف نكل « نابتع وه راشأ لعاف نأ ربظي ىذلاو : تلق . اقحالو اقباس امإو اعم ام] قبب ىنلا نمو هنم

 ملعأ هللاو . تاياورلا قفاوتت اذ و « خلا ترشأف : لوقي نأ قايسلا رهاظ ذإ

T0ةالصلا دمب رك دلا ساپ -  

 ۴ 7 ۴ . ت رک اس ےک . . 9 م

 نأ وربع ىنريخأ لاق مرج نبا انربخأ لاق قازرلا ةلبع انثدك> لاق رصن نب قاحسإ شرو سہ 0
1 1 5 

 2 MN e رع .* مشاع ” _ و اع - 8 ١
 نح كلا توصلا مقر نأ » هربخا اه 4ا یهر سابع 5 نإ رخ ىنامع نا یلوم دس عم ایا



 Ye ۸6۱-۸46 ثيدحلا

 ۹ ىنلا دهم ىلع ناك  ةبوتكلا نم سانلا فرصت تبا . 6٣ 20015 ا لا ف منت

 « هتم اذإ كاذب اوفرصنا اذإ'لعأ تنك » سابع "نبا لاق
 [ ۸٤١ : ىف هفرط _ ۸٤١ ثيدحلا]

e 160#. و ت  

 سابع نبا نع دعم وبأ ىنربخأ لاق ورع ا۶ دح لاق نايف انت دح لاق هللا دبع "نب لع اشر - ١
 « ريبكسلاب لو ىنا ةالص ءاضقتا ”فرعأ تنك » لاق اهنع للا يضر

 2ع د اي ا و a 8 قر س
 ةريره نأ نع رلاص ىبأ نع یک نع هللا ديِبع نع رمتعُم انث دح لاق ركب نأ نب دحم شو - ۳

 عا ملأ م 9 1

 مينلاو ىلعلا تاجَردلاب لاومألا نم روثدلا e ”ىنلا ىلإ هارقفلا ءاج » لاق هند هنا يضر

 27 4 8 ت 3 3
 -ترودهاجي و « نوروتعي و اهم نوح لاومأ نب ل ملو ء موصن 6 نوموصيو « لن اک نواس : مت ف

 متكو ٤ک دع د ردي لو مسقبس نم کر ا هب متذخأ نإ 5 حا الأ: لاق . نوفدصتيو

 ك
 e ی ةالص لک اخ نورتکستو نود و نوحبست : ل م ليع نم الإ « هينا رهظ نب متا نم رخ

 « هيلإ تعجرف . نيثالثو ًامبرأ راكنو « نيثالثو الث E نيئالثو ثالث مسن انصب لاقف : انني انئاتخاف

 ۾« نوثالثو ثالث نو و هيك 1133 لاو هل ”دجلاو هلا ناحبس لوقت : لاقف

 [ 088 : ىف هفرط _ ۸٤۳ ثيدحلا ]

 ْن نب ةريغملا بناك دارو نع ريغ نب كلا دبع ن نا اح لاق فسوي ب دع اش -

  aTةبوتكسم الص لك بد ىف لوقب ناك إب ین وتلا نأ هيوا دم :

 هل كيرش ال ٌهدحو ا الإ ال ٠ منام ال ا ربدق ءیش لک ىلع وهو دجلا هلو لل  Uالو ‹ تيطعأ

 دملا كني دملا اذ حقت الو « تعنم ال ىم

 ىنغ دملا : نسحلا لاقو . اذهم دارو نع ةر نب رمساقلا نع جملا نع ء اذه كاملا دبع نع ٌةبعش لاقو

[vray co ¢ YF ¢ ° 20۹۷0 › ۲۰۸ › ۱6۷۷ : ىف هفارطأ 46ثيدحلا ٤ [ 

 برغأو « رخآلا نم متأ امهدحأ نيہجو نم سابع نبا ثيدح الوأ هبق دروأ (ةالصلا دعب ركذلا باب ) ِهْلَِق

 . ىكملا رانيد نبا وه ( ورمع قربخأ ) هلق . هنيبنس اک دحاو ثيدح امهنأ رهظي ىذلاو ‹ نيثيدح امهلعجل ىزملا

 دقو « كلذ عنمو ذش نمل افالخ عفرلاب هل كح ىراخبلا دنع اذه لثم نأ هيف( هنا لوسر دبع ىلع ناك) هل

 نع هنابإلا هيف : ىرطلا لاق . ةالصلا بقع ركذلاب 202 ربجلا زاوج ىلع ليلد هيفو ‹ كلذ ىلع روبمجاو ملسم هقفاو

 .رم دحأ نع كلذ ىلع فقب مل هنأب لاطب نبا هبقعتو « ةالصلا بقع ريبكشلا نم ءارمآلا ضعب هلعفي ناكام ةحخ

 لعأ لاو « جصأ ناكل « روجلا ةيعرش ىلع ١ لق ول(١1)



 ناذآلا باتك - ۳۲۹ ٠

 اريبكت ءاشعلاو حبصلا بقع رك اسعلا ىف ريبكللا نوبحتسي اوناك مهنأ , ةحضاولا » ىف بهبح نبا هاكح ام الإ فلسلا

 ىو : لاق . ثدحم كلذ نأ كلام نع « ةيبتعلا  ىفو : لاطب نبا لاق . سانلا نأش نم ميدق وهو : لاق « اثالث ايلاع

 ىف : تلق . لاق اه سابع نا هيف لاق ىذلا تقولا ىف ركذلاب مهتاوصأ نومفزيب اونوكي مل ةباحصلا نأب رامشإ قايسلا

 مهنأ ىلع ثيدحلا اذه ىعفاشثلا لمح : ىوونلا لاتو « ليلقلا الإ ةباحصلا نم ذئنيح نكي مل لب « رظن ةباحصل اب د.يقتلا
 نايفخم مومأملاو مامالا نأ راتخلاو « هب رجلا ىلع اومواد مهنأ ال « ركذلا ةفص مياعت لجال اديسي اتقو هب اورهج
 نع ملسم ةياور ىف اک ©02 هب أدبملا دانسالاب لوصوم وه ( سابع نبا لاقو ) هلق . ميلعتلا ىلإ جيتحا نإ الإ ركذلا

 هل . بلاغلا نظلا ىلإ دنتسملا مالا ىلع معلا قالطإ هيف ( لعأ تنك) هلو . هب قازرلا دبع نع روصنم نب ق

 _ كذا عامب لعأ تنك ىنعملاو ٠ ركذلا ىأ هتعمس اذإ توصلا عفرب ىأ كلذب مهفارصنا لعأ ىأ ( اوفرصنا اذإ )

 فرعأ تنك) هلق . رانيد نبا وه ورمعو ةنييع نبا وه نايفسو ىنيدملا نبا وه ( ىلع ىنثدح ) هلق . مهفارصنا
 ءاضقن ا فرم انك امد هظفلو , رصحلا ةغيصب نايفس نع ىديجلا ةياور ىف عقو ( ريبكتلاب لب ىنلا ةالص ءاضقنا

 سابع نبا نوک یف فلتخاو « نايفس نع رمع ىلأ نبا نع لسم هجرخأ اذكو « ريبكتلاب الإ مب هللا لوسر ةالص

 ناكف « هب مولي الو كلذ ىلع بظاوب ال نم !ريغص ناك هال ةعامجلا رضح نكي ل هنأ رهاظلا : ضايع لاقف ؛ كلذ لاق
 اهءاضقنا فرعي ال ناكف فوفصلا رخاوأ ىف ارضاح نوكي نأ لمتح : هريغ لاقو . ركذ ا« ةالصلا ءاضقنا فرعي

 عمسي توصلا ريبج غلبم كانه نكي مل هنأ هنم ذخؤي : ديعلا قيقد نبا لاقو . ريبكنلاب هفرعي ناك ام ]و « ملستلاب

 نأ لمتحمو « ريبكنلا نم معأ ركذلا نآل « اهلبق ىلا جرج نبا ةياور نم صخأ وه ( ريبكتلاب ) هلق . دعب نم
 دعب ريبكستلاب نوءدبي اوناک مهن أكو « ريبكشلاب ىأ ركذلاب توصلا عفر نأ دارملا ناكف كلذل ةرسفم هذه نوكن
 ىنيدملا نبا وه (ىلع لاق) هل . هدعب ىذلا ثيدحلا ىف كلذ ىلع مالكلا ىتأيسو « ديمحتلاو حيبستلا لبق ةالصلا

 نبا ىتعي  ورمع لاق د ةروكذملا هتياور ىف لسم دازو ‹ ىنيمشكلاو لمتسملا ةباور ىف ةدايزلا هذه تنثو روكذملا
 لاق « كلذ لبق هبنت رخأ دق : ورمع لاق . اذهب كثدحأ مل لاقو هركنأف دعب دبعم یال كلذ تركذو  رائيد

 ثيدحلا ةم ىرب ناك ايلسم نأ ىلع لدي اذهو . ىهتنا هب هثدح نأ دعب هيسن هنأك نايفس نع هاور نأ دعب ىفاشلا
 مزج اذإو ءال وأ هدرب مزحي نأ امإ اولاق : ليصفت هيف ثيدحلا لهالو « الدع هنع لقانلا ناكاذإ هبءارهركنأولو
 نآل ٩7 هلوبق ىلع مدنع قفتم وبف هركذأ ال لاق نأك درلاب مزح ل ناف ال وأ هنع ىوارلا بیذکتتب حرصي نأ اماف

 نوكب عرفلا مزج نال هدر ىلع مهدنع قفتم وهف بيذكستلاب حرصو مزج ناو ٠ هيف نعطي مل لصالاو ةقث عرفلا
 نإو' رخالا نم ىلوأب امهدحأ لوق لوبق سيلو « هيلع بذك هنأ هاوعد ىف لصألا بيذكست مزلتسي هثدح لصآلا

 ىلإ ةروصلا هذه ىف روبمجا بهذف : اوفلتخاف ءابقفلا امأو . هلوبق مدنع حجارلاف بيذكنل اب حرصي ملو درلاب مزج
 ليصفت ةلأسملا هذه ىف نيدلا رخ مامالل و « دهاشلا ىلع اسايق لبقي ال دحأ نع ةياورو ةيفنحلا ضعب نعو ؛ لوبقلا
 همالك لصعو « ضراعتلا دوجول طقس همدعب امزاج لصالاو هعامس ىف اددرتم عرفلا ناك ناف : دازو مدقت ام وحت

 وأ نن امت] لاق نم دعبأو « هتلثمأ نم ثيدحلا اذهو « هب لمع امهدحأ حجر نإو ؛ درلاف ايواست نإ امبنأ افنآ

 « هبءودبلا » هلو نيلصالا ق انك ( ) ١

 كلذ ىف فالحل ةيقثألا ىف قارولاو ابحرشو ةبخنلا ىف فلؤلا ىع دقق « رظن قافنالا ةياكح ىف ( ۲)



F۷ ۸٤٤-۷4ثيدحلا ١ ٠ 

 «هركناف» ايف ىلا ةياورلا هدرتو . ةفلاخعالو ورمع نم عقو ىذلا وهو « رايخالا ىن هنم مزلي الو ثيدحتلا دبعم

 لوصألا بتكىفو ؛ كلذ دعب ثدح امث] رابخالاو ثيدحتلا نيب قرفلا نالو « راكنإ كانه نكي مل معز اک ناک ولو
 نب ركب ىبأ ىلوه وه ىممو ‹ ىرمعلا ربع نبا وه ( هللا ديبع نع ) هلق . ةيفاحلا نه ةلأسملا هذه ىف فالخلا ةياكح

 ةياور نم وهف ةباحصلا نم دحأ نع ةياور ىلع ىمسل فقأ لو « ريغص ىعبات هللا ديبعو « نايزدم امهو نمحرلا دبع
 نع ةشئاع ىبأ نب دمع ةياور ىف مهنم ىم ( ءارقفلا ءاج ) هلق . اص وبأ اذكو نايئدم امهو « ريغصلا نع ريبكلا

 ةسفن رذ ىلأ ٹی دح نم هل ركذلا بات یف ىنايرفلا رفعج هجرخأو دواد وأ هجرخأ ىرافغلا رذ وبأ ةريره ىنأ (

 ىبأ نع هيبأ نع اص ىب نب ليهم ةياور نم ملسملو « هنع قرط نم هريغو قاسنلا دنع ءادردلا وبأ مہم یو

 تب اث نيديز نع ىاسنلا ةياور ىفو . مهنم ةريره ايأ نأ رهاظلاو « ثيدحلا ركذف « هلا لوسر اي د اولاف مهنأ ةريره
 هضراعي الو « مهنم ناک تباث نب ديز نإ هيف لاقي نأ نكمي اذهو « هظفل ىتأيس اک ثيدحلا « حہسن نأ انرمأ ہ لات

 بيلغتلا لاتحال راصنالا نم تباث نب ديز نوكل « نيرجابملا ءارقف ءاج د لسم دنع یم نع نالت نبأ ةياور ىف هلوق .
 نايبلل « لاومالا نم ه هلوق ىف« نم هو « ريثكلا لاملاوه نوكس مث حتفب رئد عمج ةثلثملاو ةلمبملا مضب (روثدلا) هلو

 ىهتا روثدلا باوصلاو راد عمج رودلا عقو اذك : لاقو «لاومآلا نم رودلا لهأ بهذ , ىناطخلا دنع عقوو .

 ىهو ءايلعلا عمج نيملا مضي (ىلملا تاجردلاب) لوق . رودلا اضيأ یزورملا دز ىبأ ةياور نع علاطملا بحاص ركذو

 هلق . هللا دنع ردقلا ولع دارملاو ةيونعم وأ « تانجلا تاجرد دارملاو ةيسح نوكت نأ لمتحمو « ىلعالا ثينأت
 ) لاوزلا ددصإوبف افض نإو ‹ وفصي ام لق هناف « لجاعلا ميعنلا وهو هدض ىلإ ةراشإ ةمافإلاب هفصو (مقملا ميعنلاو .

 داز ‹ رذ ىلأ ثيدح نم ممل اذكو « روجالاب روثدلا باحصأ بهذ , ةروكذملا ةشئاع بأ نب دم ةءاود قو

 هلو . ىمس نع نالجمع نبا ةياور نم ملل هوجو « كلذ فيك لاق » ىمس نع ءاقرو ةياور نم تاوعدلا ف فنصملا

 ) رمع نبا ثيدح نم رازبللو « ركذن اک نوركذيو ه» روكذملا ءادردلا ىبأ ثيدح ىف داز ( موصن اک نوموضيو

 ليصالا ةباور ىفو « ةفاضالاب رثكالل اذك ( لاومأ لضف محلو ) هلق .< اننام] اوئمآو ءانقيدصت اوقدص ه

 ةياور ىف عقوام هيلع لكشي « جحن الو ىأ (ام نوجحي) هل « لاومأ نم لضف » ىنممشك-الو « لاومالا لضف د

 نم تاوعدلا ف عقوو « نودهاجيو » انه عقو ام هريظن و , جحن اک نوجح و » ءادردلا بأ ثيدح نم ىناير فلا رفعج

 وبف ىضاملا دابجلا نيب ةقرفتلا وهو رهاظ ىناثلا اذه نع باوجلا نكل « اندهاج اک اودهاجو » ىمس نع ءاقرو ةباور

 جملا ىف هلثم لاقي نأ نكميو « ابلاغ لاومالا باحعأ هيلع ردقت ىذلا وبف عقوتملا دابجلا نيبو هيف اوكرتشا ىذلا «
 دنع ( نوقدصتي و ) هلق . لاملاب جحلا لع مريغ نونيعي ىأ ىعابرلا نم هلوأ مضب « اهب نوجح ه أرقي نأ لمتحيو
 اع مكثدحأ الأ لاقف ) هلق . « قتعن الو نوقتعيو , قدصتن الو نوقدصتيو » یمس نع نال نبا ةياور نم لسم

 تاياورلا رثكأ نم ءامب ه هلوق طقسو « ليعامسالل اذكو « متذخأ نإ ىمأب » ليصالا ةياور ىف ( هب متذخأ نإ «
 دواد ىنأ ةياور ىفو « اًئيش كسلعأ الفأ » لسم ةياور فو , ىرخالا ةياورلا ىف طقاسلا رسف دقو « هب » هلوق اذكو

 اوزاتما نيذلا لاومالا لهأ نم ىأ ( مكسقبس نم متكردأ ) هلق . ‹ نوقت تاملك كللعأ الأ رذ ابأ اي لاف د

 برقأ لوالاو : نيدلا قت خيشلا لاق . ةيسح نوكت نأو ةيونعم نوكت نأ لمتح انه ةيقبسلاو ؛ ةقدصلاب مكيلع

 نوكسو نونلا حتفب ( مهين ارېظ نيب متنأ نم ريخ متنکو ) هلق . ليصالا ةباور نم « مك-ةبس نم د هلوق طقسو
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 . نال نبا ةب اور نم لسم دنعو . ليعامسالل اذكو « دارفالاب هينارظ تقولا ىنأو ةع رك ةءاور ىفو « ةيناتتحتلا

 . ةيلضفالا هرهاظ اذهو « ةاواسملا هرهاظ كاردالا نإل قبس ام فلاخع هرهاظ لق , كنم لضفأ دحأ نوكي الو د

 برقتلا ىلع حجار ركذلا اذه برقتلاف اذه ىلعو « قوفي مث كردي دقف ةاواسملا هنم مزايال كاردإلا نأب مهضعل تاجا

 « ملمع لثم لمع نم الإ » هلوق اذکو < كردملاو قباسلا نم عومجملل متنك ىف ريمضلا : لاقي نأ لمتعو . لاملاب

 ىف ءاينغألا مهكراشي نكل ةصاخ ءارقفلل باطخلا نأ وأ « قدصتف ءاينغالا نم وأ « ركذلا لاقف ءارقفلا نم ىأ

 رمع نبأ ثيدح ىف هلوق هل دعشي و « ةقدص الو ركذب برقي ال نم اريخ نيفلصلا نم لك نوكس.ذ ةروكذملا ةيريخلا
 ةحيدست لكب نإ ؟ نوقدصتت ام كل لعج دق سيل وأ  رذ ىبأ ثيدح ىف مسلو  مبلضف لثم متكردأ » رازبلا دنع
 . ةقشملا ةدش عم لاملاب برقتلا لضفب ركذلا اذه لضف ىراست لكشتساو . ثيدحلا « ةقدص ةريبكت لكبو « ةقدص

 ةداهشلا ةملك لضفب كلذل لدتساو « ةلاح لك ىف ةقشملا ردق ىلع باوثلا نوكي نأ مرلي ال هنأي ىنامركلا باجأو « هيف
 ثيداحألا ثك أ ىف عقو اذك ( نوريكت و نودمحتو نوحبست ) هلق . ةقاشلا تادابعلا نم ريثك ىلع اهتلوهس عم

 لوق اضيأ هيفو  ةصاخ ديمحتلا ىلع ريبكشلا ميدقت نالجي نبا ةياور ىفو « ريبكنلا ريخأتو ديمحتلا ىلع حيبستلا ميدقت

 فأ ثيدح نم هلو < محلا مأ ثيدح نم دواد ىبأل هلثمو « هلل دملاو هللا ناحمسو ربك أ هللا لوقي , ملاص ىبأ

 سن أتسيو « ايف بيترت ال نأ ىلع لاد فالتخالا اذهو . رمع نبا ثيدج ىف اذكو « حبستو دمحتو ربكتت » ةريره

 حيبستلاب ةءادبلا ىلوآلا : لاقي نأ نكمب نكل « تأدب نميأب كرضي ال ١ تاحلاصلا تايقابلا ثيدح ىف هلوقب كلذل

 ىن نم مزاي ال ذإ «هل لاكلا تابثإ نمضتي هنأل ديمحتلا مث « ىلاعتو هناحبس ىرابلا نع صئاقنلا ىف نمضتي هنال

 مث . رخآ ريبك كانه © نوكي نأ لاكلا تايئإو صئاقنلا قن نم مزاي ال ذإ ريبكتتلا مث . لاكلا تابثإ صئاقنلا

 ىلا ةياورال ةرسفم ةياورلا هذه ( ةالص لك فلخ) هلق . كلذ عيمح ىلاعتو هناحبس هدارفنا ىلع لادلا ليلهتلاب متخي

 امأو « ةالص لك رثأ د رذ ىبأ ثيدح ىف ىنايرفلا رفعجلو « ةالص لك رد » هلوق ىهو تاوعدلا ف فنصملا دنع

 ىعداو . هرخآ : نوكس مث حتفب ىندي هردو نيتمضب ىنعي سالا رد : ىرهزالا لاق « نيتمضب ىبف « رد » ةياور

 ركذلا نأ ثيدحلا ىضتقمو « ريد نع همالغ قتعأ موق لثم درو « ةحراجلل الا مضلاب لاقي ال هنأ دهازلا ورع وبأ

 . ايسان ناك وأ اضرعم دعي ال ثيحب اريسي ناک ناف غارفلا نع كلذ رخأت ولف « ةالصلا نم غارفلا دنع لاقي روكذملا

 « .لفنلاو ضرفلا لمشي « ةالص لك » هلوق رهاظو « رضي الف ىسركلا ةبآك ةالصلا دعب اضيأ درو امب الغاشتم وأ

 اولح مهنأكو « ةبوتكمملاب دييقتلا لسم دنع ةرجم نإ بمك ثيدح ىف عقو دقو « ضرفلا ىلع ءالملا رثكأ هلح نكل
 لح ؟ال وأ ركذلاو ةبوتكملا نيب الصاف اهدعب ةبتارلاب ةبوتكسملا دعب لغاشتلا نوكي له اذه ىلعو « اهبياع تاقلطملا

 . ةرشع ىدحإ دحاو لكل ناك عزو اذاف عيمجلا عؤمجملا نوكي نأ لمتحي (نيئالثو اثالث) هلق ٠ لعأ هتلاو . رظنلا

 لب « كلذ ىلع ليهس عبااتي مل نکل « هنع مساقلا نب حور قيرط نم لسم هاور اک ل اص ىبأ نب لیہس همېف ىذلا وهو

 « فيعض هدانساو راربلا دنع رمع نبأ ثيدح ىف الإ ةرشع ىد-حاب حيرصتلا اهلك ثيدحلا قرط نم ءىش ىف رأ مل

 نوحبسن ريدقتلاو ردصمو فرظ ىف لامفأ ةثالث عزانت هيفف اذه ىلعف ءدرف درف لكل عومجملا نأ دارملا نأ رهظألاو

 وه ةريره ابأ نأ هرهاظ (اذنيب انفلتخاف ) هلق . كلذكن وريكتو كلذكن ودمحتو نيئالثو اثالث ةالص لك فلخ

 ه نوكي ال نأ ٠» باوصلاو ,.نيلصالا ىف اذك )١(
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 عقر لن ف فال ذم لعو غب ىلا م يل ةر بأ عجر ینا أو هلا تمجرف رق اذكر لاق

 ىلإ عجر ىذلا وه هنأو « ىم وه ءانفلتخاف لئاقلا نأ یم نع نال نبا ةياور ىف لم نيب نکل ‹ ةياحصلا نيب

 ركذف « تمهو : لاق « ثيدحلا اذه لهأ ضعب تدخل : ىمم لاق د هظفل و هلهأ ضعب هفلاخ ىذلا ناو « اص ىنأ

 « ةدايزلا هذه لدم لصوب مل نكل « ةدمملا بحاص رصتقا لسم ةءاور ىلعو « اص ىبأ لإ تعجرف : لاق . همالك

 . اهركذف « ثيللا نع ثيدحلا اذه ىف ةبينق ريغ داز : لاق مث نال نبا نع ثيللا نع ةبيتق نع ثيدحلا جرخأ هناف

 نع هجرختم ىف ةناوع وبأ هجرخأ دقف « مس أ نب ديعس وأ هيلا نب بيعش نوكي نأ لمت روكذملا ريغلاو

 رم نب هللا ديبع ةياور ىف نأ اذه نيبنو ؛ ديعس قيرط نم قهبلاو قذوجلا هجرخأو « بيعش نع نايلس نب عيبرلا
 روك ذملا دانسالاب ناملس نب رمتعملا قبرط نم ثيدحلا اذه نابح نا ىور دقو ؛ اجاردإ بابلا ثيدح ىف يمس نع

 ةياور نم هيلع هيبذتلا مدقت اك ىمم لهأ ضعب لوق ره (نيئالثو امبرأ ريكن و) لوق . «لا انفلتخاف » هلوق ركذي لف
 اذكو « ئاسنلا دنع ءادردلا ىنأ ثيدح ىف هلثم ءاج دقو « ةباحصلا ضعب مالك نم هنوك لاهتسح] مدقت دقو « لسم

 رذ ىلأ ثي. > نم هجام نبال ءوحنو , ةر نب بعك ثيدح نم ممل هلثمو ؛ ىوق دنسب رمع نبا ثيدح نم هدنع
 دنع ةريره ىبأ نع ةدئاع ىبأ نب دمع ةباور ىف ام كلذ فلاخمو « نوثالثو عبرأ نأ ىف هتاور ضعب كش نكل

 يأ نع ديزي نب ءاطع ةءاور ىف ملسمل اذكو : « حلا هل كيرش ال هدحو هقلا الإ هلإ الب ةماملا متو » هيفف دواد ىلأ
 عمج نأ ىغبني : ىووذلا لاق « رذ ىنأ ثيدح ىف ناب رفلا رفعج لو « كسم لا مأ ثيدح ىف دواد ىبال هلثمو « ةزيره

 ةر متع نأب عسب لب : هريغ لاتو . حلا هدحو هنا الإ هلإ ال اهعم لوقيو نيئالثو اعبرأ ربكي ناب نيتي اورلا نيب

 ماللا رسكب ( نواكنهنم نوكي ىتح ) هوَ . ثيداحألا هب تدرو ام قفو ىلع هللا الإ هلإ الب ةرمو ةريبكت ةدايزب
 تقولا أو ليصالاو ةميررك ةياود فو ٠ ناك مسا وهو عفرلاب ( نوثالثو ثالث )هلو ٠ رورجملا ريمشلا اديك أت

 نبنم , لوق نو « نيئالثو امالث نپلک نیم ددملا نوكي ىتح ريدقتلاو فوذع ناک مسأ ناب هجوتو « نيئالثو اثالث »

 لوقي نكل عيمجلل ددعلا نأ اهرهاظ نال نبا ةياور ىنو ‹ عومجملا وأ عيمجلل ددعلا له : مدقتملا لايت>الا « نملك

 حجرو . ىلوأ وهو : ضايع لاق « دارفالا هريغ نع ةتباثلا ةباورلا نكل . اص ىبأ رايتخا اذهو « اعومج كلذ

 وهو رخآ أب يمي دارفإلا نأ الإ « نسح نيرمآألا نم الك نأ رهظي ىذلاو . فطعلا واوب هيف نايت الل عملا مهضعب

 عملا بحاصا لصح ال باوث اهريغب وأ هعباصأب ناك ءاوس  كلذإ ةكرح لك ىلع هلو ؛ ددملا ىلإ جاتح رك اذلا نأ

 نوحيست : فبدلا اذع ىف تاوعدلا ىف فنصملا دنع یم نع ءاقرو ةياور ىف عقو لوالا : (ناجبتت) . ثلثلا الا هلم

 كاذ لع ءاقرو حبات نم ىلع ةر ره ىبأ ثيدح قرط نم ءیش ىف فقأ ملو . ارشع نوركنو ارشع نودمحتو ارشثع

 نأ هيلع ركسيو . ركلا ىغلأ مث« عيزوتلا نم ليهس لوأت ام لوأت نوكي نأ لمتحيو ؛ هريغ نع الو ىم نعال
 EE GI دهاوش رشعلا ةباورا تدجو دقو . لب ىنلا مالک هن وک ىف حيرص قايسلا

 مأ نعو ‹ ا نمر ىلا ذر ايو وة زر دیو لابتلا ار

 ىف ردص كلذ نوكي نأ لاهتحاب فالتخالا اذه نيب « ةنسلا حرش » ىف ىوغبلا عمجو . . ىتاربطلا دنع ةيراصنالا كلام

 نوكي نأ لمتحيو « نيئالثو الث نيثالث و اثالث مث ةرشع ىدحإ ةرشع ىدح] مث ارشع ارشع اهلوأ ةددعتم تاقرأ
 E سعسم ءاج دقو . لاوحألا قارتفاب قرتفي وأ « رييختلا ليبس ىلع كلذ
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 نأ انما د باث نب ديز ظفلو « نيرشعو اسخ هللا الإ هل ال امف اوديزب و نيرشعو اسم اهنم رك ذ لك اولوقي نأ
 : هل ليقف همانم ف لجر ىتاف « نيثالثو امبرأ ريكنو نيئالثو اثالث دمحتو نيئالثو اثالث ةالص لک ربد ىف حبسن
 ىتأ حبصأ الف . ليلهتلا اف اواعجاو « نيرشعو اسم اهوامجا : لاق . معن : لاق  هركذف  اوحبست نأ دم مرمأ
 راصنالا نم لجر ىأر ه رمع نبا ظفلو « نابح نباو ةع زخ نباو ىثاسنلا هج رخأ ءهولعفاف : لاقف هربخأو قلب ىنلا

 للهو نيرشعو اسمخ ربكو نيرشعو اسم دمحاو نيرشعو اسمخ حبس هل ليقف  هيفو هوحن ركذف  مئانلا ىري اهيف
 اذه نم طبنتساو : ىنايرفلا رفعجو ىلاسنلا هجرخأ « لاق اک اولعفي نأ ےب ىنلا مثمأف . ةثام كلتف نيرشعو اسمن
 ء نيثالثو اال ليلهتلا اه وفيضأ : مهل لاقي نأ نكم ناكل الإو ةربتعم راكذالا ف صوصخلا دملا ةاعارم نأ
 تالا دازف صوصخم باو اهياع بتر اذإ تاولصلا بقع ركذلاك ةدراولا دادعالا نإ : لوقي ءادعلا ضعب ناك دقو
 توفت ةيصاخو ةكح دادعالا كتل نوكي نأ لاتحال صوصخلا باوثلا كلذ هل لصح ال روكذملا ددعلا ىلع اهب
 بتر ىذلا رادقملاب ىنأ هلال ‹ رظن هيفو : ىذمرتلا حرش ىف لضفلا وبأ ظفاحلا انخيش لاق « ددعلا كلذ ةزواجمب
 دعب باوشلا كلذل ةلي نم ةدايزلا نوكت فيك هسنج نم هيلع داز اذاف ٠ كلذب باوثلا هل لص ةب نايتإلا ىلع باوثلا

 ةدايزلاب نأ مث دراولا مالا لاثتما هيلا ءاهتنالا دنع ىون ناف  ةينلاب هيف لاحلا قرتفي نأ نكميو . ها ؟ هلوصح

 هجتيف ةئام ىلع وه هبترف الثم ةرشع ىلع بتر بارألا نوكي نأب ةين ريغب داذ ناو « ةلاح ال انخيش لاق (ک آلاف

 نآل « اعرش ةدودحملا تابودنملا ىف ةدايزلا ةهوركملا عدبلا نم : لاقف دعاوقلا ىف ىنارقلا غلاب دقو . ىضاملا لوقلا
 ءاودلاب ءالعلا ضعإ هلثم دقو . ها بدالل اًئيسميهنع جراخلا دعيو هدنع فقوي نأ ايش اود اذإ ءامظملا نأش

 لمعتسا مث ءاودلا ىف ةيقوألا ىلع رصتقا ولف « هب عافنتالا فلختل ىرخأ ةيقوأ هيف ديز وافركس ةيقوأ هيف الثم نوكي
 عم صوصخ ددع اهنم لكل درو اذإ ةرياغتملا راكذالا نأ كلذ ديؤيو . عافت الا فلختي مل ءاش ام كلذ دعب ركسلا نم

 ةالاوبلل نوكي نأ لاهتحال ةالاوملا عطق نم كلذ ىف ال صوصحما ددعلا ىلع ةدايزلا نسحن مل ةيلاوتم اهعيمحب ناين إلا بلط

 حلاصوبأ لاق ر ىمس نع نالجي نبا ةياور ىف ملم داز : (ىناثلا هيبنتلا) . ملعأ هللاو . اما وفب توفت ةصاخ ةكح كلذ ىف
 لوسر لاقف « هلثم اولعفف هائاعف امي لاومألا لهأ انتاوخ] عم : اولاقف قب هللا لوسر ىلإ نيرجابملا ءارقف عجرف
 ةريره ىبأ نع هيبأ نع ليهس نع مساقلا نب حور ةياور نم لسم هقاس مث « ءاشي نم هينؤي هللا لضف كلذ : مب هللا
 ءارقف عجرف : ملاص ىبأ لوق ةريره ىبأ ثيدح ىف جردأ هنأ الإ : لاق « ةيدتق ثيدح لش لاق مث هنم افرط ركذف

 ةروكذملا ةدايزلا نأ اذهب نيبتو « ىبايرفلا رفعج هجرخأ اجردم ليبس نع ةبواعم وبأ هاور اذكو : تلق . نيرجابملا

 نأ تمدق دق نكل الوصوم هركذف « ءارققلا عجرف » هيفو رمع نبا ثيدح نم رازيلا ثيدحلا ىور دقو « لسم
 هيف لاقو رذ ىبأ نع نيتلمبم ءارو ءاحن وهو مک نب مارح ةءاور نم ىنايرفلا رفعج هاورو . فيعض هدائسإ

 نأ بيطخلا لقنو «.ءاشي نم هبتؤي هللا لضف كلذ : لاقف . لوقن ام لثم اولاق دق مهنإ هللا لوسر اي ؛ رذ وبأ لاقف »

 امهب ىوقي نيقيرطلا نيذه نأ الإ « دانسإ ةدايزلا هذ حصي مل اذه ىلعف « رذ ىنأ نع ةياورلا لسرب ميكح نب مارح
 ىنغلا لامعأ توتسا اذإ « اليوأت ال امن ىنفلا لضف ثيدحلا اذه ىف : بلهملا نع لاطب نبا لاق . اص ىبأ لسم
 . تيأرو : لاق . هيلا ريقفلل ليبس ال ام اهوحنو ةقدصلا نم ربلا لمع لضف ذنيح ىنغللف , امهملع هللا ضرقفا اف ريقفلاو
 لفغو « روكذملا ركذلا ىلع بترتملا لضفلا ىأ « مريغ نود ءارقفلا صخم لضفلا اذه نأ ىلإ بهذ نيملكتملا ضعب



 ىلا . موو كيدحلا

 لوأت : ىطرقلا لاقو . ناك نم انئاك,هلئاقل لضفلا لمج « متعنص ام لثم عنص نم الإ » ثيدحلا سفن ىف هلوق نع

 . ليضفتلا هب لصح ىذلا لمعلا ىلع بترتملا باوثلا ىلإ ةعجار ةراشالا : لاق ناب « هيت ي هللا لضف كلذ » هلوق مهضعب
 وه امن إو « ةقدصلا بسحي الو ركذلا بسحب دحأ هقحتسي ال هب كت ريخأ ىذلا باوثلا كاذ : لاق هنأكف « هللا دنغ
 . هضراعي ام نيبو هنيب عملا نأ, بقعتو . هضرامب ام هيلا هرطضا نکو « دعب هيف ليوأتلا اذهو : لاق . هللا لضفب
 ضعب و « ىنغلا لضف هنأ صنلا نم بيرقلا ثيدحلا رهاظ : ديعلا قيقد نبا لاقو . فسعتلا ىلإ جايتحا ريغ نم نكمم
 ةدابعلا تلضفو ايواس نإ املأ رظنلا هيضتقي ىذلاو : لاق . مدقت ام ىلإ ريشي هنأك هركتسم ليوأتب هلوأت سانلا
 'امهيأ هيف وه ام ةحلصمب امبنم لك درفناو ايواسن اذإ رظنلا امنو « هيف كش ال اذهو « لضفأ ىنغلا نوكي هنأ ةيلاملا
 .نإو « ىنغلا حجرتيف ةرصاقلا نم لضفأ ةيدعتملا ملاصملا نأ ىضتقي سايقلاف باوثلا ةدايزب لضفلا رسف نإ ؟ لضفأ

 مث نمو « رقفلا حجرتيف فرشأ رقفلا ببسب ريبطتلا نم اهل لصحي ىذلاف سفنلا تافض ىلإ ةبسنل اب هفرشالاب رسف
 لضفألا اهئلاث « لاوقأ ةسمخ ةلأسملا هذه ىف ءاملعلل : ىطرقلا لاتو . رباصلا ريقفلا خيجرت ىلإ ةيفوصلا روج بهذ

 رقفلا ىوكش نأ ثيدحلا ةيضق : ىامركلا لاقو . فقوتلا اهسماخ « صاختأألا فالتخاب فلتخم اهعبار « فافكلا
 .روئدلا لهآ نع ةدايزلا ىنن ال اضيأ محل يملا ميعنلاو الملا تاجردلا ليصحت ناك مهدوصقم ناب باجأز . املاح قبت

 ب ىنلا لمي نأ لبق عقو باوجلا نأ ربظيو . ةاواسملا بلط ناك امن مدوصقم نأ ربظي ىذلاو . ها اقلطم

 ىذلا دوعسم نبا ثيدح ىلع مالكلا ىف معلا باك ىف قبس اك رجالا ىف هلعافل اكيرش نوک ءىثلا ىنمتم نأ
 قداص ناك اذإ ىنمتملاو قفنملا نأب حيرصتلا رخآ هجو نم ىذمرتلا ةياور ىف ناف « نيتنئا ىف الإ دسح ال د هلوأ
 _ صقني نأ ريغ نم اهب لمعي نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نم ه لب هلوق اذك و « ءاؤس رجالا ىف ةينلا
 هلوق ىف مبعم اووتسا اذاف « روكذملا ركذلا ءاينغالا لعت ىف ببسلا اوناكةصقلا هذه ىف ءارقفلا نآف « ءىش ه رجأ نم
 ىلع .ريقفلا ريص نيب ةسياقملا قبتو « لاملاب برقتلا مواقي كلذ لعلف « ىنقلا ىلإ فاضم ببسلا رجأب ءارقفلا زاتما

 انل نوكيسو « رخآلا ىلع امهدحأ ليضفت ىف ددرتلا عقو مث نمو« لاملاب معنتلا ىلع ىنغلا ركشو شيعلا فظش
 .ىفو  ىلاعتهنلا ءاش نإ ةمعطالا باتكىف « رباصلا ماصلا لثم ركاشلا معاطلا د ثيدح ىلع مالكلا ىف كلذ ىلإ ةدوع
 ةجرد لوضفملا هب قحلي ام بيج نأ فالخلا اهيف عقي ةلأسم نع لثس اذإ ملاعلا نأ مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا

 . هلوقب باجأ آي هنوكن م ءذخأ هنأكو ‹ لاطب نبا لاق اذك : فالخلا عقب الثل لضافلا سفنب بيجي الو « لضافلا
 . دقو « ةطبفلا ف ةعسوتلا هيفو . كاذب كنم لضفأ مه معن هلوق نع لدعو < هيف مہ و واس س ىلع كلدأ الأ ,
 ةيلاعلا تاجردلل ةلصحلا لامعالا ىلإ ةقباسملا هيفو . مومذملا دسحلا نيبو اهنيب قرفلاو « للعلا باتك ىف اهريسفت مدقت
 . ءاينغالاو ءارقفلل ماد « لمع نم الإ » هلوق نأ هنم ذخؤيف مب مهلع ركني ملو « مهغلب ام لمعلا ىلإ ءاينغألا ةردابمل
 .بقع ركذلا لضف هيفو . قاشلا لمعلا لضف هبحاص هب كردي دق لهسلا لمعلا نأ هيفو . كلذ ريغب هلوأ نمل افالخ
 تاقوأ اهنآلو , اهانعم ىف هنال تاوعدلا ىف ىنأيس اک ةالصلا بيقع ءاعدلا لضف ىلع ىراخبلا هب لدتساو ‹ تاولصلا
 . « اقلطم لضفأ ىدمتملا نإ لاق نمل افالخ ىدعتملا ىواسي دق رصاقلا لمعلا نأ هيفو . ءاعدلا ةباجإ اهيف ىجنري ةلضاف
 .ال] نويفوك ميلك دانسالا لاجرو ؛ ىروثلا وه ( نايفس انثدح ) لوق . مالسلا دبع نب نيدلا رع خيشلا كلذ ىلع هبن
 ین دج » ليعامسالا دنع نايفس نع نابلس نب ستعم باور ىف ( دارو نم ) هلو: يلايرفلا وهو فسوي نب دمت



٠ rناذآلا باتك-  

 نم ةفوكلا ىلع اريمأ كاذ ذإ ةريغملا ناك( ةيواعم ىلإ باتك ىف ر ةبعش نبا ىأ ( ةريغملا ىلع لمأ ) لوق . دارو
 بتكا : هيلا بيك ةيواعم نأ وهو « كلذ ىف ببسلا نايب دارو نع رخآ هجو نم تاوعدلا ىف ىتأيسو ةيواعم لبق

 ىلإ ةيواعم بتك ه لاق دارو نع ةبابل يأ نب ةدبع ةياور نم ردقلا فو « لب هللا لوسر نم هتعم ثیدح ىل

 مهف ةريغملا نأكف ةبوتكىم اب بابلا ةياور ىف اهديق دقو . ةالصلا فلخ لوقب مي ىنلا تعم ام ىلإ بتكا : ةريغما

 . ةزاجالاب نرتةن مل ولو ةباورلا ىف عامماا ىرجم اهئارجإو ةبتاكملاب لمعلا ىلع هب لدتساو لالا ىف ةئيرف نم كلذ

 هتعمسف ةيواعم ىلع دعب تدفو مث » لاق ادارو نأ هرخآ ىف ردقلا ىف قأيسو . دحاولا صخشلا ربخ ىلع داتهالا ىلعو
 اب جتحاو ةريغملا تابثتسا دارأ امألو « روكذملا ثيدحلا عم دق ناك ةو اعم نأ مهضعب معزو « كلذب سانلا صاي

 ال ىطعم الو < هللا ىطعأ امل عفام ال هنإ « سانلا امبأ » ربئملا ىلع لوقي ناك هنأ ةيواعم نع رخآ هج و نم اطوملا ىف

 ی هلا لوسر نم هتعمس : لوقي مث . نيدلا ىف هبقفي اريخ هب هللا دري نم . دجلا هنم دجلا اذ عفني الو « هللا عنم

 ىح وهو تيمي و ىح » ةريغملا نع ىرخأ قيرط نم ىتاربطلا داز ( دما هلو كلملا هل ) هلق . , دارعالا هذه ىلع

 فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم رازلا دنع هلثم تډلو . نوقثوم هتاورو , ريدق - ىلإ . ريخلا هدبب ٠ تومب ال

 دملا : ىباطخلا لاق ( دجلا كنم دجلا اذ عفني الر ) هلق ٠ ىس.أ اذإو حبصأ اذإ لوقلا ف نكل « فيعض دنس

 : رعاشلا لاق ‹ لدبلا ىفعم « كنم » هلوق ىف « نم » و : لاق « ظحلا لاقبو ىنغلا

 2©)نايهطلا ىلع تناب ةدريم ةبرش مزمز ءام نم انل تيلف

 ام « هانغ كدنع ىنغلا اذ عفني ال ىأ « كدنع انه ,كنم» ىنعم : حاحصلا ىفو . ه١ مزمز ءام لدب ال تيل ديرب

 كعفني الو : لوقت اك وه لب « دنع الو لدبلا ىنعم تسيل املأ ىدنع حيحصلا : نيتلا نبا لاقو . حلاصلا لمعلا هعفني

 قاضق نم هريدقت فذح هيف وأ دنع ىنمم اهنأ هاضنتقمو « ىنعم همالك نم ربظي ملو . ءوسب كتدرأ انآ نإ ءىش ىنم

 قلغتي نأ بحب كنم هلوق : ديعلا قيقد نبا لاق « لوالا ىنغملا ىف ندلا لاج خيشلا راتخاو . ىباذع وأ ىتوطس وأ

 كنم ىظح لاقي اک د لاب كنم قلعتي نأ زوج الو « هبراق امو عنمب ىنعم نمض دق عفنب نوكي نأ ىغبنيو « عفنيي
 « نسحلا نع فنصملا هلقن اك ىنغلا هانعمو ميجلا حتفب تاياورلا عيمج ىف طوبضم دجلاو . ه١ عفان كلذ نال ريثك

 ورمع ىبأ نع ىكح : ىطرقلا لاق . هين ادحأ عفني ال ىأ « بالا وبأ انه هب دارملا نأ بغارلا ىحو . ظحلا وأ

 هيجوت ىف زازقلا لاقو . ىربطلا هركنأو . هداهتجا دابتجالا اذ عضني ال هانعم : لاتو رسکلاب هاور هنأ ىتاييشلا

 نوكي نأ لمتحيف : لاق ؟ هدنع عفني ال فيكف « كلذ ىلإ قلخلا اعد دق هلا نال عفان لمعلا ىف داهتجالا : هراكنا
 مل ام هدرجمب عفني ال هنأ دارملا لعل : هريغ لاقو . ةرخآلا سمأ عبيضتو ايندلا بلط ىف داهتجالا عفني ال هنأ دارملا

 « هلع ةنجلا كنم ادحأ لخديال » هلوق حرش ىف مدقت اک « هتحرو هللا لضفب الإ نوكي ال كلذو « لوبقلا هنراقي

 ىذلا روبشملا حيحصلا : ىوونلا لاق . برملا ىف عارسالا وأ صرحلا ىف ماتلا ىعسلا رسكلا ةياور ىلع دازملا ليقو

 « كنم هظح هيجي ال ىنعملاو , ناطلسلا وأ ةمظعلا وأ دلولا وأ لاملاب ايندلا ىف ظحلا وهو حتفلاب هنأ روبجلا هيلع

 ديحوتلا ظافلأ نم هيلع لمششا ل تاولصا| بقع ركذلا اذه بابحتسا ثيدحلا فو . كتحرو كلضف هيجنب ااو

 ضايرلا ةطوطخ نمو ؛ (ييط ةدام) برعلا ناسل نم حيعصالاو ٠ نآملفلا ىلع ١ قالوب ةمبط ىف (1)



 ازال ظ KET > AEE ثيدحلا
 رهتشا : ( ةد ) . اهتعاشاو ننسلا لاثتما ىلإ ةردابملا هيفو ؛ ةردقلا مام و ءاطعإلاو عنملاو هللا ىلإ لامفالا ةبسنو

 كلملا دبع نع رمعم ةيأور نم ديم نب دبع دئسم ىف یهو « تيضق الدار الو  ةدايز روكذملا ركذلا ىف ةنسلاللا ىلع
 هرك دنس اك رخآ هجو نم امات قاربطلا دنع عقوو « تعنم ا ىطعم الو , هلوق فذح نکل دانسالا اذهب ريمع نبإ

 هلصو ( اذهب ريمع نب كلا دبع نع ةبعش لاقو ) هلو . تارم ثالث الوأ روكذملا ركذلا لوقي ناك هنأ روكذملا
 ری نب كلاا دبع نع هظفل و ةيعش نع ذاعم نب ذاعم قب رط نم نابح نباو « ءاعدلا ىف فاريطلاو . هدنسم ىف جارسلا

 نيبت ال زوجت « بتكك » هلوق ىفو . هركذف « ةيواعم ىلإ بتنك ةريغملا نأ ةبعش نب ةريغملا بتاك ادارو تعمس »

 ةدبع ةياور نم لسم دنعو . هيلع هئالماو ةريغملا مأب بتكهنكل «دارو وه بتاكلا نأ هريغو نايفس ةباور نم
 لاو ) هل . زاجناو ةقيقحلا نيب عمجل , دارو هل باتكلا كلذ بتك < ةيواعم ىلا ةريغملا بتنك » لاق دارو نع
 « نسحلا ظفل نم كلذ رهظي و « ةباكحلا ىلع نب ونت ريغب عفرلاب أرقي نأ فرحلا اذه ةءارق ىف ىلوالا ( ىنف دج نسحملا

 نآرقلا ىف اهلثم عقو ةبيرغ ةظفل ثيدحلا ىف عقو اذإ ىراخبلا ةداعو ۰ ابر یھ : لاق 14 اني ر دج ىلاعت ةناو 2

 رك نم رثالا اذه طقسو « ىنغدجلا نسحلا لاق .٠ ةمرك ةياور ىف عقوو ٠ اهنم اذهو اف ريسفتلا لهأ لوق ىحي
 ةءاود فو ؛ نسحلا رثأ نع ارخؤم كحلا نع قيلعتلا رذ بأ ةياور ىف عقو اذكه ( محلا نغو ) هلق . تاياورلا

 محلا نع ةبعش ةياور نم وهف : كلملا دبع نع هلوق ىلع فوطعم كحل ا نعو هلوق نال « بوصالا وهو سكملاب ةع رک

 لاق هنأ الإ كلملا دبع ظفلك هظفل و ةبعش ىلا روكذملا دانسالاب نابح ناو ىنارطلاو جارسلا هجرخأ كلذكو . اضيأ
 هب دارو نع عفار نب بيسملا قيرط نم لسا حيرصتلا اذه وحن عقوو « هركذف « لاق سو هتالص ىضق اذا ناك د هيف

 لَ اذإ مانا مامإلا ليقتسي ببسسأب - 16“

 بدن نب ةر نع هاجر وبأ ان دح لاق مزاح نب برج ان دح لاق ليعامإ نب ىموم اشر - ٥
 « هبوب انيلع لب ةالص یلص اذإ كَم “ینا ناک » لاق

 Ye] وبقت c EVEL عمو عج e YAY امم ¢ 1۴۸7 114۴ : ىف فارطأ _ ۸4۵ ثيدحلا ]

 ن ةبت نب للا دبع نب ا دبع نع ناسيك وب .حلاص نع كلام نع لس نب هللا دبع شر - 45
 “رم تناك امرأ ىلع - ةيببدملاب حبصلا ةالص كيم هللا لوسر انل ىلص » لاق هنأ ىلا رلاخ نب ديز نعدوعسم

 حبصأ : لاق . عا ةلوسرو هللا : اولاق ؟ كمر لاق اذام نورد له : لاقق سانلا یل لبقأ فرصنا اف - يلا E EE ا ا كما

 امأَو  بكوكلاب رفاک و یب نوم كلذف هتمحرَو هلا لضَب ان'رطُم : لاق نم امأف : رفاكو یب نمؤُم ىدابع نو

 [ :۱١۳۸ 14۷ ۷١١۴ یف هتارطأ ۸ ثيدحلا] :



 ناذآلا باتتك 1 ۳۳ ٠

 تاذ ةالصلا اطل هللا لوسر رخأ لاف سنأ نع ديم انب لاق ديزي حمس اا دبع اڑ = ۷

 نل مكنإو « اودقرو الص دق سانلا نإ : لاقف ِهبِحَوب انيلع بأ للص الف « انيلع جرخ "مم « ىليللا رطش ىلإ لي

 « ةالصلا متر ظننا ام قالص ىف اولازت

 ىفأيسو « ب دنج نب ةرمس ثيدح اهدحأ : ثيداحأ ةئالث هيف دروأ ( لس اذا سانلا مامإلا لبقتسي باب) هلق

 « سنأ ثيدح : اهئلاث . ءاقستسالا باتكىف ىتأسو ٠ ىنيجلا دلاخ نب ديز ثيدح اناث : زئانجلا رخاوأ ىف الوطم

 امل ةقباطم ةثالثلا ثيداحالاو » . ةعاملا باوبأ نم ةالصلا راظتنا لضف ىو تيقاوملا ىف هيلع مالكلا مدقت دقو

 لب ىنلا ناك» ةرم“ ثيدح ىف هلوق امأو « فرصنا ايلف , هيف لاق ثيح دلاخ نب ديز ثيدح اهحرصأو , هل مجرت

 لبق ةلبقلا نع لوحتي ال هنأ ةرورضل « انيلع لبقأ اهنم غرفف هالص للص اذإ ىنعملاف ءهبجوب انيلع لبقأ ةالص ىلص اذا

 بظاوب ناك هنأ هرهاظ ةرم“ قايسو « كلذ وحن هيف ىتأي 3 لبقأ ىلص الف « نأ ثبدح ىف هلوقو . ةالصلا .غارف

 هلاح لشم ىف ناك نمي صتخم اذه ىلعف « هيلا نوجاتع ام مہم نأ نيمومأسملا لابقتسا ىف ةكحلا لبق . كلذ لع

 هلاح ىلع مامإلا رمتسا ول ذا « تضقن | ةالصلا ناب لخادلا فيرعت هيف ةكسحلا ليقو . ةظعوملاو ميلعتلا دصق نم الب

ا اذاف ‹ ةمامالا قحل وه ام ] نيمومأملا مامإلا راب دتسا : ريثملا نب نزلا لاتو . الشم دبشتلا ىف هنأ موال
 تضقن

 معأ هللاو . نيمومأملا ىلع عفرتلاو ءاليخلا عفري دئنيح محلب قتساف « ببسلا لاذ ةالصلا

 مرالسلا دب الصم ىف مامإلا کم ببسإب - ۷
 هيف ِض ىذلا هناكم ىف لص رع نبا ناك لاق عفان نع بوي أ نع ةبعش انن دح مآ انل لاقو 7

 « حص و . هناكم ىف ماما خاوتي ال : قر رہ ىلأ نع رک ذو « مساق ُهلَعفَو ‹ ةضيرفلا

 لس مأ نع ثراحلا تنب دنه نع ٌيعرهأا ادقادح دم نب "مهار انئادح ِديلَولا وأ اش - ۹
 نم دفن ىكل - عا لاو  ئرتف : باهش نہا لاق . ری هناكم ىف تكس لس اذإ ناك يو ؟ىبلا نا »

 هوانا نم "فرصنُي

 لاق هيلإ ّبتك باش نا نأ ةعوب ر نب رفعج ىنربخأ لاق ديزي 6 عفان انتربخأ ص یا ”نبا لاقو - ۰

 2 ٠ 2 52 6 4 ٤

 ر 0 هه ال نإ

ىنلا جوز ةملس مآ نع يسا رفلا ثراحلا تنب دنه ید ح
 0 ناک تلاق - اہ ابحاوص نو تناكو - ب ”

 ا ن 3 نا لغو ملم للا لوسر فرصت نأ انف د دين و ای دالا ف شنت
 رس ن۶ سوي نع بهو ن و ٠ 1 خر هلل وسر فر صني نأ لبق نم نهم ويب ناخد يف + برع

 تح ا ك ي 23 ع ا ا د“ جرو هال 5 :
 لاقَو . ةيسارفلا دنه یدن دح ىره ْزلا نع سنو انربخا رم نس نا لاو . ةيسارفلا دنه یت ر بخ ا باپ

 لج و ادقملا نا دعم تح تاک _ نس اء كلا هرراحلا تن كنه نأ عه لا نسخأ ؛«دئغلإ
 ىب يح وهو زامل نب ديعم تحن تاكو  هتربخأ ةيشرقلا ثراحلا تنب دنه نأ ئره زلا ىربخأ یدیب ژل

 8َ ا ةر و 4 .٠ hr ها 2-0

 نا لاو . ةيشرقلا ده ىثثدح ىرعأللا نع بيع لاف . هلي ىنلا جاوزأ ىلع لخدت تناكو  ةرهز



 ثيدحلا ۸٤۸ - ۸۵۰ ۳0

 نم ةأرما نع باش نبا نع هلع ديعس 'نب یجب ىفث دح ثیلا لاق . ةيسارؤلا دنه نع ئهزا نع ینيتع ىبأ
 ا ”ىبلا نع هنأ دح شرق

 ديقتب ال ككملا نأ مث مدقت ام ماليف « موقلا لابقتسا دعبو ىأ ( مالسلا دعب ءالصم ىف مامالا ثكم باب ) هلق
 مدآ انل لاقو) لوق . هناكم ىف مامالا عوطت ةلأسم بابلا ىف ركذ اذهل و « ةلفان ةالص وأ لمت وأ ءامد وأ ركذ نم لاحم
 ءارقتسالاب هتفرع ىذلا اذه « عوفوملا نيبو هنیب ةرياغم اقوقوم هنوكل « انل لاق » هلوقب ربع ا ]و . لوصوم وه( ڄا
 ام !ريثك تدجو ىنال , درطمب سيل هنكل لمتع وهو ؛ ةركاذم هلح ابف الإ كلذ لوقي ال هنإ ليقو . هعينص نم
 رمغ نبا رثأ ةبيش ىلأ نبا ىور دقو « انثدح » ةغيصب ىرخأ فيناصت ىف هجرخأ دق حيحصلا ىف ءانل لاق » هيف لاق
 نب دمع نبا ىأ ( مساقلا هلعفو ) هلق ٠ « هناكم هتحبس ىلصي رمع نبا ناك» لاق عفان نع بويأ نع رخآ هجو نم
 نايلصي املاسو مساقلا تيأر » لاق رمع نب هللا دبع نع رمتعم نع ةبيش ىنأ نبا هلصو دقو « قيدصلا ركب ىبأ
 هلق . جلي هللا لوسر لاق : هيف لاق ىأ ( هعفر ةريره بأ نع ركذيو ) لق ٠ « امهناكم ىف ناعوطتي مث ةضيرفلا
 هني نع وأ رخأتي وأ مدقتي نأ كنحأ زجعيأ و دواد نأ دنع هظفل و « ىنعملاب هركذ ( هناكم ىف مامالا عوطتي ال )
 گدحأ دارأ اذا , قييبللو ٠ ةحبسلا ىف ىنعي داود وأ داز «كدحأ ىلص اذإ د هجام نبالو « « ةالصلا ىف هلامش نع وأ
 هبارطضاو هدانسا فعضل كلذو ؛ ىراخبلا مالك وه (حصي مو) هلق ثيدحلا « مدقتيلف ةضيرفلا دعب عوطتي نأ
 مل لاقو هخمرات ىف هيف فالتخالا ىراخبلا ركذ دقو . هيف هيلع فلتخاو « فيعض وهو ملس ىلأ نب ثيل هب درفت
 ىتح هيف لص ىذلا عضوملا ىف مامالا ىلصي ال ظفلب اضيأ اعوفرم ةبعش نب ةريغملا نع بابلا فو « ثيدحلا اذه تبث
 عوطتي ال نأ ةئسلا نم » لاق ىلع نع نسح دانساب ةبيش ىبأ نبا ىورو « عطقنم هدانسإو دواد وبأ هاور « لوحتي
 « ىلع ريف نع هفرعأ ال : لاقو كلذ هركهنأ دمحأ نع « ىنا د ىف ةمادق نبا ىحو « « هناكم نم لوحتي ىح مامإلا
 ىفو . ةضيرفلاب ةلفانلا سابتلا ةيشغ كلذ ةهاركىف ىنعملا ناكو ٠ ةريغملا الو ةريره ىبأ ثيدح هدنع تبش ل هنأكف
 اباصت الف ةعمجا تيلص اذإ : ةءواعم هل لاقف < اهدمب لفنتف ةعمجلا ةيواعم عم ىلص هنأ ديزي نب بئاسلا نع » لسم
 هيلعو « سابتلالا نم نمآلا قيرط ىلإ داشرإ اذه ىف « كلذب انآ مللي ىنلا ناف ‹ جرخت وأ ملكت ىتح ةالصب
 اهدعب عوطتي ام نوكست نأ امإ ةالصلا نآل الاوحأ مامإلل نأ ةلدآلا عومب نم ذخؤيو . ةروكذملا ثيداحألا لمحت
 ‹ رثكالا لمع هلع ىذلا اذهو ؟ عوطتي مث روثأ لا ركذلاب عوطتلا لبق لغاشتي له هيف فلتخا لوالا ؛ عوطتي الوأ
 ةلفانلاو ةضيرفلا نيب لصفلا نيمتي ال لاقي نأ نكمبو . ةيواعم ثيدح روبملا ةجحو . عوطتلاب أدبي ةيفنحلا دنعو
 وأد ةيواعم ثيدحح ىف تبث دق : انلق « ىحنتلا ىف ثيدحلا تبشب مل : ليق ناف . نک هناكم نم ىحنت اذا لب « ركذلاب
 دارملا نأ ةلبانحلا ضعب معزو . ةالصلا ربدب ةحيحصلا رابخألا ىف هدييقتب روثأملا ركذلا دقت حجرتيو « جرت
 مالسلا دعب وهو ةالص لك ربد نوحبسن » هيف ناف « روثدلا لهأ بهذ د ثيدحي بقعت و « مالسلا لبق ام ةالصلا ريدب
 هل نيمتب الو روثأملا ركذلاب هعم نمو مامإلا لغاشتيف اهدعب عوطتي ال ىلا ةالصلا امأ و . همءاش ام كلذكف ء امزج
 مبلعي نأ ةداع مامإلل ناك نإ ىتاثلا ىلعو ٠ اوركذو اوثكم اوءاش نإو ٠ اوركذو اوفرصنا اوءاش نإ لب ناكم

 « دجملا » ةطوطخلا ف ( ) ١



 لتفني وأ اميمج مهبلع لبقي لبف روثأملا ركذلا ىلع ديزي ال ناک ناو ؛ اعيمج هبجوب ماع لبقي نأ بحتسيف مبظعي وأ

 لمتحيو . ةيعفاشلا رثك أ هب مزج ىذلا وه ىناثلا ؟ وعديو ةلبقلا لبق نه هراسيو نيمومأأملا لبق نم هئيمب لعجيف

 ركذلا لاط ول ام ىلع لوألا لمحو « ءاعدلاب قيلأ اهنأ لجأ نم 27 ةلبقلل البقتسم رمتسي نأ كلذ نمز رصق نإ

 نم ىو ‹ ئرهزلا ريغ ايوار انعم فرعأ الو ةيعبات ىه ( ثراحلا عنب دنه نع ) هلق . ملعأ هلو . ءاعدلاو

 دانسالاب لوصوم وهو ‹ ىرهزلا وه ( باهش نبا لاق) هلق . امتبسن ىف فالخلا ىتأيسو ٠ مسم نع ىراخبلا دارفأ

 لبق » هجولا اذه نم « ميلستلا باب » ىف داز ( ءاسنلا نم ) هلو . نظن ىأ نونلا مضي ( ىرنف ) هلوقو . روكذملا

 لاو ) هلق . باوبأ دعب ةينآلا ةعزف نب ىع ةءاور ىف هظفل وهو « لاجرلا ىأ « موقلا نم فرصنا نم نهكردي نأ

 فرك ف ميم ىلأ نب ديعس انئثدح ه لاق ىلهذلا ىح نب دمحم « تايرهزلا د ىف الوصوم هانيود ( م ىنأ نا

 بحاوص عمج وه ليقو « ةيراضو براوضك ب>اوص روهشملاو « ةغل ىهو ةبحاص عمج ( امتابحاوص نم ) هلۆق

 هثكمم ناك رادقم لقأ ىلإ ةراهالا ةباررلا هذه تدافأو ؛ لب ىنلا ىأ ( لسي ناك ) هلق . ةبحاص عمج وهو

 اذإ نكءاسنلا نا ١ هظفل و روكذملا دانسالاب هنع ةيلس نب دمع نع ىاسنلا هلصو ( خا بهو نبا لاقو ) هلق . علي

 لاقو ) هلق . لاجرلا ماق مپ هللا لوسر ماق اذاف «هللا ءاش ام لاجرلا نم لص نمو كلب هللا لوسر تبثو نق نيلس

 نييماشلا دنسم ىف ىئاربطلا هلصو (ىديبزلا لاقو) إف . هفيرط نم باوبأ ةعبرأ دعب الوصوم أيس ( سع نب نامع

 ءاسنلا ماق ملس اذاف « یل هللا لوسر عم ةالصلا ندمشي نك ءاسنلا نأ » هيف و « هما هنع م اس نب هللا دبع قيرط نم

 نب دمع وه قيتع ىلأ نباو « ةزمح ىنأ نبا وه ( بيعش لاقو ) هلت . « لاجرلا موقي نأ لبق نهتويب ىلإ نفرصناف

 نم منم نأو دنه بسن ىف فالتخالا ناب ىراغبلا دامو . اضيأ « تايرهزلا » ىف ةلوصوم امهتياورو « هللا دبع

 ةيشرقلا لاق نم مهنمو « ةنانك نم نطب مو ةلمهم هرخآ ءارلا فيفخت و ءافلا سكب سارف ىب ىلإ ةبسن ةيسارفلا لاق

 لمتحيف كلام نإ رهف شيرق عامج نإ لاق نمو « نيتبسنلا نيب ةرياغم الف شب رق عامج ةنانك نإ بسنلا لهأ نم لاق نف

 ثيللا ةياورب ىراخبلا راشأو . © ةفلاحلاب ىرخالاو ةلاصألاب امادحإ نأ ىلع دنهل نيتبسنلا عاتجا نوكي نأ

 نم ةأرما نع » هيف هلوقل ٠ ةيسارفلا نم فيحصل « ةيشرقلا » لاق نم لوق نأ معز نم ىلع درلا ىلإ ةريخألا

 نأكو« مدقت اک ةيمبات اهنأل لوصوم ريغ < 2 ىلا نع د هيف هلرقو « ةا ناد ىنمدشكلا ةباور فو « شيرق

 ةاعارم ثيدحلا فو : نارقألا ةياور نم بابش نبا نع هتباورو « ىراصنالا وهو ديعس نب ىحي نم هيف ريصقتلا

 ةهاركو « مهنلا عضاوم بانتجا هيفو . روذهلا ىلإ ىضفي دق ام بانتجا ىف طايتحالاو ؛ نيمومأللا لاوحأ مامإلا
 طقف الاجر اوناك اذإ نيمومأملا نأ روكذملا ل.لمتلا ىضتقمو . ت ويبلا نع الضف تاقرطلا ىف ءاسنلل لاجرلا ةطلاخع

 لوقي ام رادقم الإ دعقي مل لس اذإ ناك يب هنا » ةثئاع ثيدح ةمادق نبا لمح هيلعو « تكلا اذه بحتسي ال نأ

 ةعامجا نرضحب نكءاسنلا نأ هيفو : لسم هجرخأ « ماركالاو لالجلا اذ اي تكرابت مالسلا كنمو مالسلا تنأ مبللا

 ابيرق ةلأسملا ىتأتسو « دجسملا ىف

 < ةفلاحلاب ٠ هلو ؛ ةطوطخلاو ةعوبطلا ف انك ( ؟ )



 فش ۸٥۲ -موز كثيدحلا

 .ماطخف ةجاح رک ذف سانلاب لص نم بيضإب.- ۸

 ةكسيلُم نأ "نبا ىنربخأ لاق ديعس نب رع نع نوي نب ئسيع ان دح لاف ديب نب د اڑ - ه١

 ضم ىلإ سالا باقر ىلمختف اعر ماق "مث “لف «رصملا ةنيدملاب كي ؟ىبنلا ءارو ُتيلص » لاق بق نع

 ميت ني ايش ترك 5 : لاف هتعرُس نم اوبجَع مهنأ ىأرف مهيلع جر « هتَعرش نم ٌسانلا ع زف« هئاسف رجح
 «هتمسقب ترمأف « سبح نأ تهركف «اندنع

 [ 25/6 ء ۱۴۰ ء ۱۲۲۱ : ىف هفارطأ ممل ثيدحلا ]

 بابلا ف روكذملا ثكملا نأ نايب ةمجرتلا هذه نم ضرغلا ( ماطختف ةجاح ركذف سانلاب ىلص نم باب ) هلق

 تلثو < فالعلا نوميم نبا ىأ ( ديبع نب دمج انثدح ) هلق ٠ مايقلا ىلإ همم جاتحت ام ضرعي مل اذإ ام هلع هلبق

 نبا وه ( ةبقع نع ) هلو . كملا نيسح یبا نبا ىأ ( دیعس نب سمع نع ) هلق . ركاسع نبا ةياور ف كلذك

ق ٠ هثدح ثراحلا نب ةبقع نأ ديعس نب رمح نع مصاع ىبأ ةياور نم ةاكرلا ف فنصالل و « لفونلا ثراحلا
 ملسف ) هل

 ام ريغ هنم اوأر اذإ مهتداع كلت تناكو « اوفاغ ىأ ( سانلا عزفف ) هلق . « ماق مث » ىنعيمشكلا ةياور ىف ( ماقف

 « 4 لبقف وأ تلقف : مصاع ىبأ ةياور ىف ( اوب دق مهنأ ىأرف) هلق . مؤوسي ءىش مهف لزني نأ ةيشخ ةنودهعي

 تركذ) هلق . كلذ نع ةباحصلا نم مب ىنلا لأس ىذلا نيعت دقف اظوذحم تلقف هلوق ناك ناف ىوارلا نم كش وهو
 مصاع ىف ةياود ىو «ةالصلا ىن انأو تركذ , ةالصلا رخاوأ ىف ديعس نب رمع نع حور ةياور ىف ( ربت نم ایش

 لاقي ال : ىرهرجلا لاق « برضي ملو فصي مل ىذلا بهذلا ةدحوملا نوكسو ةانثملا رسكي ريتلاو « ةقدصلا نم اربت »

 برضت وأ غاصت نأ لبق ضرالا رهاوج عيمج ىلع مهضعب هقلطأو « ىبتنا ةضفلا ىف مهضعب هلاق دقو . بهذلل الإ

 هلق . هديس نبا هاكح روسكملا بهذلا وه ليقو . ديرد نبا هيلا راشأ اذكو « ىلاسكلا نع ىرابنالا نبا هاكح

 هيف : لاقف رخآ ىنعم لاطب نبا هنم مهفو . ىلاعت هللا ىلع لابقالاو هجوتلا نع هيف ركفتلا ىنلغشب ىأ ( ینسبع)

 ثيدحلا ىفو « هّتمسقف » مصاع ىبأ ةياور ىف ( هتمسقب ترمأف ) هلق . ةمايقلا موي اهبحاص سبحت ةقدصلا ريخأت نأ
 ةالصلاب امتي ال ىمأ ىف ةالصلا ىف ركفتلا نأو « حابم ةجاحلل ىلمختلا نأ و « بجاوب سيل ةالصلا دعب ثكملا نأ

هيفو « رضي ال ةزئاجلا رومآلا ىلع ةالصلا ءانثأ ىف مزعلا ءاشنإ نأو « املا" نم صقني الو اهدسفي ال
 لعفلا قالطا 

 ةرشابملا ىلع ةردقلا عم ةبانتسالا زاوجو « ناسنالا هب سمأي ام ىلع

 لاما نييلا نع ففارمنالاو لاتيتالا ساپ - ۹
 نيب نع لاتفنالا - دوي ند وأ  ىحوَتي نم ىلع بیو « راسي نعو نیب نع لفن سنا ناكو

Aoهللا دبع لاق : لاق دوسألا نع ريع ن ةرامم نع نامل نع ف انثادح لاق دياولا ا اشم —  

 لع ىلا تيأر دقل « هني” نع الإ فمَن ال نأ هيلع اً ّنأ ىَرب هتالص نم ایش ناطيشلل کد حا لمح الد

 ْش « وراسي نع فرصني ًاريثك

 يراألا عف هب ؟ جا # -- م



TAناذآلا باتك ٠ ظ  

 فارصنالاو لاتفنالا نيب ةمجرتلا ىف عمج : رينملا نب نيزلا لاق (لامشلاو نيعلا نع فارصنالاو لاتفنالا باب) هلق
 اذإ هتجاحل هجوتملا نيبو « نيمومأملا لابقتسال لتفنا اذإ هالصم ىف ثكاملا نيب كىملا ىف قرف ال هنأ ىلإ ةراشالل

 ناك » لاق ةداتق نع ديعس قيرط نم ريبكلا هدنسم ىف ددم هلصو ( حلا كلام نب سنأ ناكو ) هلق . املا فرضنا

 هلوقو « راجلا رودي اكرودب : لوقيو هني نع الإ لتفنيال نأ كلذ ىخوتي نم ىلع بيعيو » هيف لاقو هركذف «سنأ
 نع رثالا اذه رهاظو : تلق . ىوارلا نم كش ( دمعي وأ ) هلوقو ء دصقي ىأ ةددشم ةمجعم ءاخم « ىخوتي »

 تيلص اذإ فرصنأ فيك اسنأ تلأس » لاق ىدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ قيرط نم لسم هاور ام فلاخي سنأ
 ان نأب امهني عمجم و « هنيم نع فرصني لب ىنلا تيأر ام رثكاف انآ امأ : لاق ؟ ىراسي نع وأ ىنيمي نع

 . شمعالا وه ( نابلس نع) هلق . ىلوأ نيهلا ةبجل نارمآلا ىوتسا اذإ امأو « هبوجوو كلذ متحت دقتعي نم باع
 ةثالث دانسالا ىفو « ريمع نب ةرامع تعمس و شالا نع ةبعش نع ىسلايطلا دواد ىلأ ةياور ىف ( ةرامع نع ) هلق
 ال ١ ىبيمشكلا ةياور ىف ( لمم ال ) هلق . ىمخنلا ديزي نبا وهو دوسالا مرخآ قسن ىف نويفوك نيعبانلا نم

 نم اءزج د لسم دنع شمعالا نع هريغو عيكو ةءاور ىف ( هتالص نم اًئيش ) هلق . ديكأتلا نون ةدايزب « نلعجي

 لعجلل نايب وه ( هيلع اقح نأ ) هلوقو . نظي ىأ مضلا زوحيو « دقتمي ىأ هلوأ حتفب ( یر, ) هلو . « هتالص

 لات بلقلا باب نم وهف « هيلع قح فارصنالا مدع نأ ىري ىأ ( فرصني ال نأ ) هل . « لمحي ال » هلوق ىف
 نع فرصني !ريثك) هو . ةفرمملاك ةصوصخلا ةركسنلا نآل وأ : لاق . ةركنلاب هئادتبا نع باوجلا ىف ىنامركلا

 ضراعت الف ىراخبلا ةياور امأف « هلامش نع فرصني لي هللا لوسر تيأر ام رثكأ » لسم هباوز ىف ( هراسي
 « لمفأ ةغيصب امهنم لك ىف ربع هلال ضراعتلا ةرهاظف لم ةياور امأو « لسم دنع هيلا ترشأ ىذلا سنأ كيدح

 هركام ]و « رثك آلا هنأ دقتتعا امب امهنم لك ريخاف . اذه ةراتو اذه ةراتلعفي ناك لَ هنأب امهنيب عمم : ىوونلا لاق

 نأ نكميو « سنأ نع الوأ روكذملا رثالل قفاوم وهو : تلق . نيملا نع فارصنالا بوجو دقتعي نأ دوهسم نا

 تناك عَ ىنلا ةرجح نآل « دجسملا ىف ةالصلا ةلاح ىلع دوعسم نبا ثيدح لمح نأ وهو « رخآ هجوب امهنيب عمجي

 سنأو دوعسم نبا داقتعا ضراعت اذإ مث « رفسلا لاك كلذ ىوس ام ىلع سنأ فيدح لمحو « هراسي ةبج نم

 نابو « سنأ نم ةالصلا ىف هفقوم ىلإ برقأو لي ىنلل ةمزالم رثكأو لجأو نسأو لعأ هال دوعسم نبا حجر

 ةياور نأبو « نيرمآلا ىف سنأ ثيدح فالخ هيلع قفتم هنأبو . ىدسلا وهو هيف ملكت نم سنأ ثيدح دانس] ىف

 نيب عملا نك-<. هنأ ىل رهظ مث . مدقت اک هراسي ةهج ىلع تناك رب ىنلا ةرجح نال لاحلا رهاظ قفاوت دوعسم نبا

 ناك لاق نمو « ةالصلا لاح ىف هتئيه ىلإ رظن هراسي نع هفارصنا رثك أ ناكل اق نم نأ وهو « رخآ هجوي نيثيدحلا

 فارصن الا صتخ ال اذه ىلعف ؛ ةالصلا نم همالس دعب موقلا هلابقتسا ةلاح ىف هنيه ىلإ رظن هنيمب نع هفارصن ا رثكأ

 هقح ىف ناتبجلا توتسا اذإ : اولق نكل . هتجاح ةبج ىلإ فارصنالا بحتسي : ءاملعلا لاق مث نمو « ةنيعم ةي

 هيف : رينا نبا لاق . ةرابطلا باتكىف مدقتملا شاع ثيدك نمايثلا لضفب ةحرصملا ثيداحالا مومعل لضفأ نيفلاف

 « ةدابعلا رومأ نم ىأ ءىش لك ىف بحتسم نمايتلا نال « اهتبتر نع تعفر اذإ تاهوركم بلقمت دق تابودنملا نا

 عأ هللاو ؛ هتهارك ىلإ راشأ هوجو اودقتسي نأ دوعسم نبا ىثخ امل نكل



۳۴۹ Ne Aor هب دلا 

 ثاركلاَو ِلَصِملاَو ءىلا م بلا ف ءاج ام ساپ - ۰
 اندم رقي الف ءريغوأ عروجلا ني لصبلا وأ مولا لك أ نم » ةر ّىنلا لوقو

 امنع للا يضر ربع نبا نع فان ىنثدح : لاق هللا دیبع نع یع انثدح لاق د دسم اشو - ۳

 دس نب رقي د - ةرجشلا هذه نم لك أ نم : “ريح ةوزغ ىف لاق بكي “يلا نا »

 ] هداك , ٤٣١ ¢ o01 « £۲1۸ › £1۷ : ىف هفارطأ _ ۸۴ ثيدحلا ]

 لاق داطع ىنربغأ لاق ا ١ انّريخأ لاق رم اع وبأ انث دح لاق دح "نب هللا دبع اشو - ه4

 . « اندجاسَم ىف ناشف الفا هولا دير د خلا هزه وو ا م » زم 'ىبلا لاق : لاق هلا دبع ن رباج تمم

 هن الإ : ر رج نبا نع ديري "نب دل لاقو . هن الإ یم هارأ ام : لاق ؟ هب ىنمي ام : تلق
 [ ۷۳۵۹ ‹ ٤٥۲ ,ممء : ىف هفارطأ مهي ثيدحلا ]

 یا ت 5 ل اد 1 . 4 و

 نب باج نأ ءاطع مز باهش نا نع سنوي نع بهو نب انثادح لاق رقع نب ديمس از - د٠

 ىف ذقيلو دجسم لِزمسيلف : لاق وأ - ازت الصب وأ امون لك أ نم » لاق يَ “یبا نأ مز هللا دبع
- 

 :لاقف لوقا م اها اق لاف« اراه لوقب ني تار ف رذقب ینا ب “وللا نو . هتیب

 « یجانن ال نم ىجانأ ینإف « لك: لاق ابك أ رک ه١ ار املف  هعم ناك هباحصأ ضعب ىلإ  اهوبعرق

 رک ذی ملو . تارضَح هيف اقبط ىنعي : بهو نا لاق « ردبب ىلأو بهو نبا نع اص "نب دمحأ لاقو

 ثيدحلا ىف وأ ّىرهأا لوق نم وه ىردأ الف « ردقلا ةف سنوي نع َناوْفَص وبأَو ثيلا

 ئن تمم ام : انآ لر لاس » لاق ززلا دبع نع ثراولا ”وبع ان دح لاف م أ ا - م61

 سه ۽ ه ضر ١ ت ت 0 م 0 0

 « انعم نيلصي ال_وأ  اَنْبَرقَي الف ةرجشلا هذه نم لك أ نم » هلي ىنلا لاق : لاقف ؟_موثلا ىف لوقي هب هللا
 [ ٠٤١١ : ىف هفرط مهد ثيدحلا ]

 نم ابلكف ابلبق ىتلا مجارتاا امأو . دجاسملا ماكحأ نم اهدعب ىتلاو ةمجرتلا هذه ( موثلا ىف ءاج ام باب ) هلق

 مل اذهلو « ةعامجا ىف ةالصلا ىلع ةالصلا ةفص ىنب هنأ ةرج نم كلذل اهدعب امو ةمجرتلل هذه ةبسانم نكل . ةالصلا ةفص

 ٠ ةالصلا ةفص مث ةعاما مث فوفصلا مث ةمامإلا مث ةماقإلا ماكحأ هيف ركذ هنآ « باتكب ناذألا باتكدعب ام درفي

 ضراع هب ماق نم هيف دروي نأ بسان مومعلا قيرطب ةعاما روضح لضف ىضتقاو ضعبب هضعب اطبت رم هلك كلذ ناك املف

 متع مجارلا هذه ركذف ' ءاسنلاكة لاح نود ةلاح ىف هل بدت نمو « نايبصلاك كلذ هيلع بحب ال نمو « موثلا لك أك

 « مغدت دقو ةزمه مث ةيناتحن اهدعبو نونلا رسكب ( ءىلاو ) < ةثلثملا ءاثلا مضب ( موثلا ) هلو . ةالصلا ةفص اهب

 هركذ عقب ر مل « ثاركلاو .» ةمجرتلا ىف هلوقو . هنم جيضنلا ريغ ىلع موثلا ىف ةقلطملا ثيداحالل هنم لمح ءىنلاب هدییقثو

 e EÊ ف قا لإ داعأ كنا ر يا بابا كيداعإ



 ناذآلا باك ۰ ۴4°

 الوخد اهف لخدي هناف تارضخلا مومع نم تاركا طينتسا نوكسي نأ لمحو . لصبلا ىلع هساق هنإ مبضعب لوق

 دييقتلا رأ لل ( هريغ وأ عوجلا نم ) هلوقو « ماللا رسكب وه ( لَ ىنلا لوقو ) هلق ٠ دشأ هتممار نآل ًايولوأ

 يأ ةياور نم ملسم دنعف « هريغو رباج ثيدح قرط ضعب ىف ىناحصلا مالك نم ذوخأم هنكل احيرص هريغو عوجلاب
 ىنأ ةياور نم هلو . ثيدحلا « ةجاحلا انتبلغف « ثاركلاو لصبلا لك أ نع يال ىنلا ىهن د لاق رباج نع دييزلا

 ىف دينملا نبا لاقو . ثيدحلا « عايج سانلاو ةلقبلا هذه ىف انعقوف ريخ تحتف نأ دعن مل د ديعس ىنأ نع ةرضن

 لخدأ موثلا لك نال رظن هيفو : لاق « دجسملا نم عنملا ىف موثلا لك آب هريغو موذجلا انباحصأ ضعب قحلأ : ةيشاحلا
 ةيوسقلا ىلع لدي « هريغ وأ عوج نم د عللي هلوق نكل : لاق . ةيوامس هتلع موذجلاو « عناملا اذه هراتخاب هسفن ىلع

 وه لب « كلذكس يلو « ثيدح ظفل هنظف حلا لي ىنلا لوقو ةمجرتلا ف ىراخبلا لوق ىأر هنأكو . یہا امهنيي

 « موثلا لك أ ةحاب] ىلع لدي اذه لاطب نبا لاق ( لك أ نم ) هلق . ىنعملاب ثيدحلا ركذل هزي وجو ىراخبلا هقفت نم

 هنم دجو نم ىأ « ك ا ال دوجولا ىطعت امت] ةغيصلا هذه نأب رينملا نبا هيقعنو . ةحابإ ظفل « لك أ نم » هلوق نآل
 مدع ىلع ةلالدلا لسم دنع هيلا ترشأ ىذلا ديعس ىبأ ثيدح ىفو « حابم ريغ وأ احابم هنوك نم معأ وهو « لكلا

 ىدوادلا لاق ( ريبخ ةوزغ ىف لاق ) هلو . رع نبا وه هللا ديب ءو ناطقلا وه ( ىحي انثدح ) لوق ایس اک هم رحت

 الو لاق « امسفن ةازغلا ىف وهو كلذ لاق هنأ باوصلا نأب نينلا نبا هبقعتو . مدق نيحوأ جور ا دارأ نيح ىأ

 نبرقي الف » ثيدحلا ىف هلوق كلذ ىلع ىدوادلا لمح ىذلا نأكف « ىهتا رفسلا ىف كاذب مربخض نأ حنمآ ةرورض

 « ةنيدملاىلإ عوجرلا وأ ربيخ ىلإ هجوتلا ءادتب ا ىلع ربخلا لمح اذبلف ةئيدملا دجسم هن دارملا نأ رهاظلا نال « اندجسم

 ات دجسم هلوقف اذه ىلعف ريخ حتف بقع مب هنم ردص روكذملا لوقلا نأ ىلع لاد ملسم دنع ديعس ىنأ ثيدح نکل

 نب رقي الف ىأ نيملسملا ىلإ ةفاضالاو سنجلا دجسملاب دارملا وأ كانه هتمافإ ةدم هيف لصيل دعأ ىذلا ناكملا هب ديري

 نم لوق عفدي اذهو هوحن و « دجاسملا نيرقي الف ١ ظفلب هيفناطقلا ىع نع دحأ ةباور هديؤيو . نيلسملا دجسم

 قاذرلا دبع فنصم ینو . هاهو ماعلا لهأ ضعب نع لاطب نبا هاكمح دقو « ىتأيس اک لب ىنلا دجسع یہنلا صخ

 نم ) هلق . دجاسملا ىف لب ال : لاق ؟ دجاسملا ىف وأ ةصاخ مارحلا دجسسلل ىلا له ءاطمل تلق لاق جرج نبا نع

 ديزي ةباور نم جارسلا هاور دقف « رمع نب هللا ديبع نوكي نأ لمتحيو ىنعب لئاقلا فرعأ مل ( موثلا ىنعب ةرجشلا هذه

 نبا ةباور نم ملسم دازو < رييخ موي مولا لكأ نع هلي هللا لوسر ىهت » هظفلو اهنودب عفان نع ىداحلا نبا

 ال امو قاس اهل ناك ام ةرجشلا نأ ةغللا ف فورعملا نال زاجم ةرمجت هلوق فو . « ابحر بهذي ىتح » هللا ديبع نع ريم

 نم ةغللا لهآ نمو « ( نادجسي رجشلاو مجنلاو ل ىلاعت هلوق هريغو سابع نبا رسف اذهبو « ممت هل لاقي هل قاس
 اذه ىف : ىباطخلا لاقو . مجنف الإو « رج وهف هنم عطق ام فلخ ضرالا ىف لصأ ىأ ةمورأ هل تبث ام لك: لاق

 مجنلاو رجشلا نيب : لاق نم مهنمو . ه | قاس هل ناكام الإ رجشلا فرعت ال ةماعلاو موثلا ىلعرجشلا قالطإ ثيدحلا

 انئدح ) لوق . سكع ريغ نم رجش لخت لكف « لخنلاو رجشلاک سک ريغ نم رجش محن لكف ‹« صوصخو موم

 هلق . انه اک ةطساوب هنع ىور امبرو ىراخبلا خبش وهو ىلينلا وه مصاع وبأو ىدنسملا وه ( دمج نب هقا دبع

 مزجلا ءاطع نع ىرهزلا نع هذه ىت ىلا ةباورلا ىف ناف جيرج نبا هنظأو اضيأ هرسف ىذلا فرعأ مل ( موثلا ديدي )

 ظفلب جرج نبا نع ناطقلا حب ةباور نم ملسم هاور دقف جرج نبا نع هقايس ین فلتخا دق هنأ يلع ..موثلا ركذب



 ےب دا ٥۲ - ۸0٩ ۳0

 نم جرختسملا ىف ميمنوبأ هاودو « ثاركلاو موثلاو لصبلا لك أ نم و ةرس لاقو « موثلا ةلقبلا هذه نم لكأ نم »

: هظفل و ةرم لاقو « لاق ىذلا نيعو هلثم جرج نبا نع ةدابع نب حور قي رط
 تقو ىف ءاطع لاقو حيرج نبا لاق 

 « ثاركلاو لصبلا لك أ نع ل ىنلا ىهن د ظفلب رباج نع ريبزلا وبأ هاودو « ثاركلاو لصبلاو موثلا ه رخآ

نع قاذرلا دبعو مبهار] نب ديزي ةياور نم ةميزخ نبا هجرخأ اذكه « موثلا ذئموي اندلبب نكي ملو » لاق
 نبأ 

 ال نأ مهضرأب نكي مل هنوكنم مزلي ال ذإ مدقنمل ريسفنلا فاني ال اذ-هو : تاق . ريبزلا ىبأ نع اههالكةنييع

 ( اناشني الف ) هل ٠ لعأ هاو ىفانلا ةياوز ىلع ةمدقم تبثملا ةياور تناكل لخلا اذه عنتما ول ىتح « مهيلا بلحي

حصلا ىرجم لّمملا ىرحي نم ةغل ىلع وأ : ىنامركلا لاق « ىبنلا اهب داري ىتلا ىننلا ةغيصب هيف اذك
 عبشأ وأ حي

 قييمشكلا ةياور ىف ( اندجسم ىف) هل ٠ انيتأي الف ىأ «نايتالا نايشغلاب دارملاو . فلأ انآ نظف ةحتفلا ىوارلا

 لئاسلا نظأو هل لوقملاو لئاقلا نيبعت ىلع فقأ مل ( هب ىنعي ام تلق ) هلوق . عمجلا ةغيصب ءاندجاسم د تقولا نأو ش

ا مزجو ؛ كلذ ىلإ دشر ام قازرلا دبع فنصم ىفو « ءاطع لوئسملاو يرج نبا
 لوتسملاو ءاطع لئاقلا ناب ىتامركل

 لاقو ) هلق ٠ هطبض مدقت « هئين » و , هنظأ ىأ ةزمحلا مضب وهو كس ىنلل «هارأ» ىف ريمضلاف اذه ىلعو « راج

 دلع قيرط دجأ لو « ىرخأ نون اهدعب قوق نم ةانثلا نوكسو نونلا حتفب ( هننث الا برج نبا نع ديزي نب دلخم

 ا نع ٠ لاق نکل « ثيدحلا اذه دلع نع بيرك ىبأ نع جارسلا جرخأ دقو ‹ روكذملا دانسإلاب ةلوصوم هذه

 ةلقبلا هذه نع مكبنأ ملأ » هيف لاق هنأ الإ < روكذملا قيلعتلا نم دوصق لا ركذي ملو « رباج نع ءاطع لدي « ريبزلا

 حود قيرط نم هحيمص ىف ةناوع وبأ هاور دقف « افيحصت الإ هنظأ اف الإو كلذ ىلإ راشأ ناك ناف « ةنتنملا وأ ةثيبخلا

 « خبطت مل ىلا ةئينلا ىنعي هادأ » ظفاب عرج نبا نع قازرلا دبع ءاورو « مصاع وبأ لاق اک عرج نبا نع ةدابع نبا

 ریست وهو « خبطي مل ىذلا ءىنلا ديري ه ظفلب عرج نبا نع ىدع ىنأ نبا قيرط نم جرختسملا ىف عن یال اذكو

 هيف لخديف جضني ملام وهو كلذ نم معأ ىلع قلطي دقو « مدقت اک هتقيقح وهو خبطي مل ىذلا هنأب ءىنلل

 فد « حابد ىبأ نبا وه ( ءاطع معز) هلق . ديدي نبا وه (سنوي نع ) هلق . جضنلا غلبي مو اليلق خبط ام
 دبع نب رباج نأ )هلق . « ءاطع ىنثدح د بهو نبا نعرخآ هجو نم للو « « ءاطع نع » ليصألا ةءاور

 نآل معرلا ظفلب ىتأ هيف اسفلتم ارمأ ناكامل هنكل « ةمبتلا هجو ىل-ع معز لقي مل ىباطخلا لاق ( معز هتل

 اک اضي أققحما لوقلا ىف لمعتسي دقو : تلق . هيف فلتخي وأ هب باتري س ىف الإ لمعتسي داكي ال ظفللا اذه

 هلو . « معز » لقي ملو رباج نع ةينآلا لاص نب دسحأ ةناور قو « كلذ ني ال ىناط+ل ! مالكو « مدقت

لق . كلذ ىف هنع ةاورلا فلتخت لو « ىرهزلا وهو ىوارلا نم كش ( اندجسم لرتميلف وأ انلرتعیلف )
 دعقيل وأ ) ه

 لازتعالا نم صخأ ىهو « لمل اذكو «فطعلا واوب « هتيب ىندعقيلو ه هريغلو < اضيأ كشلاب رذ ىبال اذك (هتيب ىف

 دانسإلا ىلع فوطعم وهو ؛ رخآآ ثيدح اذه ( لَ ىنلا نأ و ) هو . هريغ وأ تيبلا ىف نوكي نأ نم معآ هنگ

 | وأ لوصوم وه له هيق ىراخبلا ددرت دقو , ىنأ مب ىنلا نأ هدانساب ريفع نب ديعس اثدحو ريدقتلاو « ر كمل

ب لوالا ثيدحلا ىلع امدقتم ناك املا ثيدحلا اذهو قيس اک لس :
 نبا ثيدح ىمدقت لواآلا نآل < نينس تس

 ىلإ هلي همودق دنع ىلوالا ةئسلا ىف عقو اذهو عبس هنس ىف تناكو رييخ ةوزخ یف هي هنم عفو هنأ هريغو رع

 ذوجي و هيف خبطي ام وهو فاقلا رسكب ( ردقب فأ ) هلت .. هنييأس اک ىراضنالا بوبآ ىنأ تيب ىف هلوزنو لبدملا



 ناذألا باقك 1۰ +
 ا ا ےک و کی ا ا

 , ردقلا ىف ىذلا ماعطلا ىلع دوعي « تارضخ هيف » هلوق ىف ريمضلا نكلا « ربشأ فين أتلاو « ريكذتلاو ثؤنأتلا هيف
 ريخاف , لاق ثيح كينأتلاب هداعأ ردقلا ىلع ريمضلا داعأ امل اذملو «٠ تارضخ هيف مامط نم ردقب نأ ريدقتلاف
 ةياور ىف طبض اذك نيتمجعملا داضلا حتفو ءاخلا مضب ‹ تارضخ ,هلوقو « ءاهورق » لات ثيحو «اهفامب
 اهئيكستو داضلا مض هلوأ مض عم زوحيو « ةرضخ عج وهو ةيناث رسكو هلرأ حتفب هريشلو « رذ يأ

 لب ظفألا اذهب هلي ل ملي لوسرلا ذإ « ىنعملاب لقنلا هيف ىنامركلا لاق ( هباحصأ ضعب ىلإ ) هلوق . اضيأ
 دارملاو : تلق . هءاحصأ ضعب ىلإ راشأ وأ اريشم اهوبرق لاق ىأ فذح هيف وأ « الثم نالف ىلإ اهوبرق لاق
 عمي ناكف لاق هيلع كلي ىنلا لوزن ةصق ىف بويأ ىبأ ثيدح نم لسم حيحص نف « ىراصنالا بويأ وبأ ضعبلاب
 عنصف « ب ىنلا عباصأ عضوم نع لأس  هنم لب ىنلا لك أي نأ دعب ىأ هيلا هب .ىج اذاف اماعط ملي ىنلا
 . < ههرك أ نكلو ال : لاق ؟ هللا لوسراي وه مارحأ : لاقف « موث هيف ماعطلا ناكو « لك أي مل : هل ليقف ةرم كلذ
 رخآ هجو نم نابح ناو ةمزخ نبا دنع بوبأ ىنأ ثيدح ىفو : کتالملا ىأ (ىجانت ال نم ىجانأ یناف لك) هلق
 ,لكاي نأ ىبأف مقلب هللا لوسر رثأ هيف ري لف ثارك وأ لصب هيف ةرضخ نم ماعطب هيلا لسرأ لب هللا لوسر نأ »
 بوبأ مأ ثيدح نم امو « مرحمب سيلو هللا ةكتالم نم ىحتسأ : لاق . كديرثأرأ مل : لاق ؟ كعنم ام : هل لاقف
 یاو ‹ اولك م هيف لاقو هوحن ثيدحلا ركذف « لوقبلا ضعب هيف اماءط هل انفلكتف ب هللا لوسر انيلع لزن : تلات

 دحآ نأ هدارم (ردبب ىتأ بهو نبا نع حلاص نب دحأ لاقو) لو . « ىحاص ىذوأ فاخأ ی « کنم دحأك تسل
 دقو « روك ذملا هدانساب بهو نبا نع ثيدحلا رئاس ىف هكراشو ظقف ةظفللا هذه ىف ريفع نب ديعس فلاح ملاص نبا
 ىنعي » بهو نبا لوق هيفو « رديب تأ » ظفلب هركذف ,حلاص نب دمحأ انئدح لاق ماصتعالا ىف ىراخبلا هجزخأ
 غارف دعب هركذف بهو نبا ريسفت رخأ نكل « حلاص نب دمحأ نع دواد وبأ هجرخأ اذكو . « تارضح هيف اقبط

 حارشلا نم ةعامج حجرو فاقل اب « ردقب د لاقف بهو نبأ نع امهالك ةلمرحو رهاطلا ىبأ نع لسم هجرخأو . ثيدحلا
 ةظفل نأ مهضعب معزو « كلذك هب ثدح نأ ىلع لدف قبطلاب « زدبلا » رسف بهو نبا نوكل اص نب دخأ ةباور
 لوقبلا نأ هرهاظف قبطلا فالخم « ةخوبطم لوقبلا لك أب نذالا درو دقو خبطل اب رعشت اهنال فيحصت « ردقب »
 هيف ناف « اعیج بويأ مأو بويأ ىبأ ثيدح نم مدقت امل حصأ « ردقلا » ةباور نأ ىل ربظي ىذلاو . ةئين هيف تناك
 ٠ ء اغوبطم كلذ لك أ ىف مهل هنذإ نيب و اغوبطم هريغو موثلا لك أ نم علي هعانتما نيب ضراعتالو : ماعطلاب حيرصتلا
 نم هب هيبث هللا صخام ركذ بويأ ىبأ ثيدح ىلع ةميزخ نبا مجرتو , کنم دخاك تسل ینا » هلوقب كلذ للع دقف
 ىح جضني ملردقلا ىف ىذلا نأب نيتياورلا نيب « مهفملا » ىف ىطرقلا عمج دقو « اعوبطم هوحنو موثلا لك أ كرت
 رمقلاب هل اهببشت هترادتسال كلذب ىم « قبطلا وهو ةدحوملا حتفي ( ردبب ) هلق . .ىلا كح ىف قبف هتحنار لخنمضت
 « تابرهزلا »ىف لهذلا اهلصوف ثيللا ةءاور امأ (ردقلا ةصق سنوب نع ناومنص وأو ثيللاركذي لو) هلو . هلاك دنع
 لوالا ثيدحلا ىلع رصتقاو هنع ىنيدملا نب ىلع نع ةمعطالا ىف فلؤملا اماصوف ىومالا وهو ناوفص ىنأ ةياود امأو
 نم موو « یراخبلا مالك نم وه ( ملا ىردأ الف ) هلو . ةع زخ نبا هجرخأ اك ىرهزلا نع ليقع رصتقا اذكو
 . حي ىتح هلم وف هب الصتم ثيدحلا نم ناك ام نأ لصالا : قهيبلا لاق دقو « هقوف نموأ اص نب دمحأ مالك هنأ معز
 ‹ هتيمست ىلع فقأ مل ( لجر لأس ) هلق . بص ناوه ( زيزعلا دبع نع ) هلو . هيف جردم هناب حضاولا نايبلا



Er ۸مهم ثيدحلا - ٥٩ 

 سيلو ‹ نوآلا ديدشتو ةدجوملاو ءارلا حتفب « نبرقي الف » هلوقو « موثلا ىلع ةرجشلا قالطإ ىلع مالكلا مدقت دقو

 دقو « ةدلولا ناكمو ةرانجلاو ديعلا ىلصك دجاسلاب عماجلا قاحلا ىلع همومعب لدتسيف دجسملاب ىبنلا ديبقت اذه ىف

 حنملا للع دق نكل « مدقت ا « هتيب ىف دعقيلو ه هلوق هريظنو ؛ ىلوأ مومعلا اذهب كسقلاو سايقلاب مهضعب ابقحلأ

 ىف امو دجاسملاب ىهنلا صتخا ةلع ءزج اسهنم لك ناك ناف « نيبلسملا ىذأ كرتو شالما ىذأ كرتب ثيدسحلا ىف

 دنع ديعس بأ ثيدح ىف هلوق ثحبلا اذه ديؤيو ؛ قاوسالاك عم لك ىهنلا ممل الو « ربظألا وه اذهو « اهانعم
 ىلع لدي مكحلا ىف ةفصلا ركذ : ىبرعلا نبا ىضافلا لاق « دجسملا ىف انب رقي الف اًديش ةرجشلا هذه نم لك أ نم » سم

 « هنم اوعنم مل ةب.رك ةحنار هل ام مهلك اولك أ دجسم ةعامج نأ ول : لاق ثيح ىرزاملا ىلع در مث نمو « اهب ليلعتلا

 نم ايش لوانت نم عنملا لوانتي اذه ىلعو « تال ابو مهم لب مهب صتخم مل عنملا نآل « مهضعب لكأ اذا ام فالخي
 لاق . نيع ضرف سيل ةعاملا ةالص نأ ىلع بابلا ثيداحأب لدتساو . هدحو ناك ولو اقلطم دجسملا لخدو كلذ

 تسيل ةعاملا ةالص نوكتف احابم رومالا هذه لكأ نوكي نأ امإ : نيرمأ دحأ هعنم نم مزاللا نال ديعلا قيقد نبا

 ضرف ةعامجا نوكت ال نأ مزايف اهلكأ ةحايإ ىلع ةمالا روهمجو . اضرف ةعاجلا ةالص نوكتف امارحوأ « نيع ضرف

 اهلك 1 قح ىف عاجلا كرتو . ةعاجلا ةالص كرت همزاول نمو « زئاج رومالا هذه لكأ : لاقي نأ هريرقتو . نيع

 ةعاملا نأ ىلع ءانب اب رحت مهضعب وأ رهاظلا لهآ نع لقنو . ٠ بوجولا ىناني كلذو زئاج زت اجلا مزالو « زئاج

 وهف هب الإ بجاولا متي ال امو « اهلك أ كرتب الإ متت الو « نيع ضرف ةعاملا ةالص : لاقي نأ هريرقتو « نيع ضرف

 مهنم مزح نبا حرص نكل « رهاظلا لهأ نع هريغ هلقن اذكو . ه | امارح نوكيف بجاو اذه لكأ كرتف «بجاو

 لع نم, صتخم اهلك أ نم عنملا نأب روكذملا موزللا نع لصفتاو « نيع ضرف ةعاملا ناب هلوق عم لالح اهلك أ نأب
 وهو . رفسلاب طقس كلذ عمو « ابطورشب نيع ضرف ةعجلا ةالص نأ هريظنو . ةحنارلا لاوز لبق تقولا جورخت

 كثيدحلا اذه لدتسي دق : اضيأ ديعلا قيقد نبا لاقو . ءادنلا عامس دعب هأشنأ نم ىلع مرح نكل « حابم هلصأ ىف

 جرخم جرخ مالكلا اذه نإ : لاقي دقو « ةعاجلا روضح كرت ىف ةصخرملا راذ_عالا نم رومألا هذه لك أ نأ ىلع
 هجو نم اذه دعبيو : لاق . ةرورض اهلك أ ىلا وعدت نأ الإ اهكرت ىف ارذع نوكي نأ كلذ ىضتتقي الف اهنع رججزلا

 قح ىف عقو رجزلا نأ امهنيب قرفلاو « نيتل اح ىلع هلمح نكميو . ه١ رجرلا ني كلذ ناف , هبامصأ ضعب ىلإ هبيرقت

 ‹ ىب كاذ ذإ ىوبنلا دجسملا نكي مل لب .« .كلذ اهيف نكي مل ةلاح ىف عقو بيرقتلا ىف نذإلاو « دجسملا نايتإ دادأ نم
 '*+ ىف رذع موثلا لك أ نأ مهضعب.مموت : ىباطخلا لاقو . نينس تسب بيرقتلا ةصق نع رخأتم رجزلا نأ تمدق دقف

 بيس ال ام ةصخرلا صخب هيأكو . ه1 ةعاملا لضف مرح ذإ هلعف ىلع هلك أل ةبوقع وه امت إو < ةعاملا نع فلختلا
 ٠ بلإملا لدتساو .. نيع ضرف ةعامجلا نأ الو « امارح اهلك أ نوكي نأ كلذ نم مزلي ال نكل « الثم رطملاك هيف ءرنلل

 ضعب ليضفن نم مزلي ال هنأب بقعتو . نييمدألا نم لضفأ ةكئالملا نأ ىلع « ىجانت ال نم ىجانأ ىناف » هلوقب

 ضرف ةعاملا نوك قناني ال ةبيركلا ةحتارلا تاوذ تارضلا هذه لك أ ةحابإ نأ باوصلاو « ديم ريرقتلا اذه سيل ( ) ١

 ىلع رني هناخبس هلا نأ مالكلا ةصالخو ٠ احابم كلذ نوك مم هيدي نيب مدق نأ ةعاملا كرت غوسي مامطلا روضح نأ ا« نيع

 هيلع مرح ةماجلا رتل ةليح اهذختب نأ دحأ دارأ اذاف ‹ ةيعرش ةحاصمل ةماملا كرت ىف ارذع تاحابلا هذه لثم لمجو « هدابع
 لمآ تاو . كلذ



١ ikناذألا باتك-  

 حجارلاو ؟ ال وأ للي ینلا ىلع امارح كلذ لک أ ناک له فلتخاو « سنجل ا ىله سنجل ا ليضفت ضعب ىلع دارفألا

 a ةميزخ نبا دنع بويأ ىلأ ثيدح نم مدقت اک < مرحي سلو « هلع هلوق مومعل لحلا

 ريبزلا ىبأ ثيدح نم ريغصلا ىتاربطلا فو : تلق .ءاشجلاب ضايع هديقو . موثلاك وهف هع ر ربظي :EI لاق

 كلذي مهضعب قحلأو . فيعض وهو دشار نب ىح هدانسإ ىف نکل ‹ ثيدحلا ىف لجفلا ركذ ىلع صيصنتلا رباج نع

 ىذؤي نمو ؛ موذجلاك تاهاعلاو  كامسلاك عئانصلا باععأ قحلأف مهضعب داذو . ةحنار هل حرج هب وأ رخ هيفب نم

 برق امو دجسملا ةبحر كح : ( ةدئاف) . 0 و وا یا

 نع ملسم ىف تبث اک عيقبلا ىلإ هنم تدجو نم جارخاب ىمأ دجسملا ىف امعر دجو اذإ قلب ناک كلذلو كح اهنم

 ني رقي الف ةثيبخلا ةلقبلا هذه نم لك أ نم د ةعررخ نبأ دنع ةفيذح ثيدح ىف عفو : : ( هيبنت ) . هلع هللا یضر رم

 هلوق نوكسي نأ لاهتحال < , رظن هيفو « موثلا لك أال ةعاملا نايتإ نع ىبنلا تيقوت ه هيلع بوو « ثالث . اث دجسم

 ةدملا هذه رمتسل ال ىهو ةحنارلا دوجو عنملا ةلع نآل . رهاظلا وه اذه لب « اثالث كلذ لاق ىأ لوقلاب قاعتي ءاثالث »

 ت 1 ۳

 ؟ ٌروپطلاق لشفلا .مهيلع ب یتمو «نايّصلا هوضُو بسب - ۱
 ميف وفصو ٌنانلاَو نيديولاو ةءاجلا مروضُحَو

 ئىبءشلا تعم » لاق يابيشلا ناما م ےس لاق د ةرعش انثدح لاق ردع ىثدح لاق ىلا +: نا اشو م م67

 : لاقف ؟ كلكدح نم ورع ابأ اي : تلقق . هيلع اوُهَصَو مهما ذوبنم رق ىلع ب يذلا حم ع نم ىنربخأ : لاق

 ] Wt 215514156211 > 1۲1 ¢ 1۴1۹ £1 ۷ : ىف هفارطأ _ ¥۸ ثيدحلا ]

 نع راسي نب ِءاطع نع ماس نب ناوفص ین ةدح لاق نايس انئدح لاق هللا دبع ”: نب لع اشو - ۸

 6 لت لكى لع بجاو ةمجلأ موي لسفلا » لاف هل ىلا نء ىردشللا ديعس يأ

 [ 51706 ٤ ۸۹۰ , ۸۸۰ « ۸۷۹ : ىف هفارطأ همم ثيدحلا ]

 هلا ىضر سابع نا نع "بيرك ىئربخأ لاق و ربع نع ُنايفسان ربخأ لاق هللا دبع نب . لع اشو -

 نیسو هلي لل لوسر مق ليلا ضع ىف ناک الف هيلي و لا ماقف ؛ هليل ةوميم ىتلاخ دنع تب » لاق امهنع

 E E تقف لص ماف م اد لقب و ورع انف - ا اوفو ناش نع م, رع

 نوي ىوادلا انأف . خنک ىتح ماف حجمضا مث هللا ءاش ام لص من « نيك نم یکم ىف «وراسي نع تقف
 مان الو هئيع "مانت يَ ىبنلا نإ : نولوقي ا نإ : ورممل انق . « أموت مو لمف ةالصلا ىلإ همم ماقق ةالصلاب

 ( كذا ىنأ عانلل ىف ىرأ ىلإ )أرق مل ئحَو ءاينألا ايؤر نإ » لوقي ريم نب ديبع تعم : ورع لاق . هبلق



 عمو م1 - A۷ كيدحلا
 ش بيتس , : ظ

 نأ كلام نب سنأ نع ةحلط ىنأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع تام ىنثدح لاق ”ليعامسإ نشري - ۰
 ت 2 ۾ 1 ب 5 0 ٤ ةع ےب د - 1 مس 5 8

 ريصح ىلإ ”تمنق . کب لصالف اوموق : لاقق هنم لك أف « هتعَدَص مامطل هب هلا لوسر تعد ةكيلُم هن دج

 5 3 1١ 1 مه 3 -

 ان ىلصف <« انئارو نم روحتلاو ىعم ,يلاو ب هللا لوسر ماقف « هامب هځحضنف « ثيل ام لوط نم ٌدوسا دق انل

 « نيتمكر
aR lA ho 

 2م د 5 د

 نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع باٿ نا نع كلام نع ةدسم نب هللا دبع شو - م١
 2 ت ت 1 0 ام 4 <> ڪڪ

 هللا لوسرو « مالتحالا تْمان دق ذثموب انأو « ناتأ راح ىلع كار ”تلبقأ » لاق هنأ امهنع هللا ضر سابع

 « مكزت ناتألا تلسرأو ”تلزنق « فصلا ضع ئدي نيب تررف « رادج ريغ ىلإ ى سائلا لس نك
 « دحأ ىلع تاد ركب زف « ٌفصلا ىف ”تاخدو

 و 93 5 8 س ا 58

 تلاق ةغئاع نأ ريب نب ةورع ىنربخأ لاق ّىرهزلا نع بيش ان بخأ لاق نالا وبأ اشو - ۲
 5 ت - 50 م م ت ل 5-5

 ةغئاع نع ةورع نع ئرهزلا نع ُرمعَم انئدح ىلعألا دبع انتدح شايع لاقو . « . . ل یبا او

 TE 9 1 رغ ةالما هذه اس ,طرألا اهأ م دحأ ات رکا

 ريغ ىلصي ذوي دحأ نكي مو . ؟ ريغ ةالصلا ذه ىلصي ضرألا لهأ ني دحأ سيل هنإ » لات إب
 « ةنيدملا لهأ

 هللا لوسر جرخل . نايبصااو هاسنلا مان دق : مت كادان ىتح هاشدلا ىف یب هللا لوسر معأ» "تلاف امنع هللا _ئضر

 4 . 07 4 - - 3 ل

 هتدهش ام هنم یناکس الولو « من : لاق ؟ یر هللا لوسر عم جورحلا تدهش : لجر هل لاق امنع هللأ ىضر سابع .

 نأ قهرا نولقعوف ءاسنلا ىنأ م « بطخ "من « تلّصلا ن ريثك راد دنع ىذلا را ىلأ - ہرغص نم یە -

 ik OTS معو عا ل كد
 « تییاا البو وه ین © «لالب بوت ىف ىتاث اها ىلإ اهديب یوه ةأرملا تلم « نقدّصتي

 ةالص ةع ىضتقال بدنلاب ربع ول هلال , هكح ىلع صني مل : رينملا نب نزلا لاق ( نايبملا ءوضو باب ) ِهِلَو

 ةملاس ةرابعب ىتاف « بجاولا دح وه اک هكرت ىلع بقاعي ىصلا نأ ىضتقال بوجولاب ربع ولو « ءوضو ريغب ىصلا

 كلذ هيف بحي ىذلا تقولا ركذب هفدرأ مث « ءوضولا فالخم ىصلا نم هبجوم رودنل لسغلا ركذي مل امل و « كلذ نم

 ثيداحأ ىف سيلو « صاخلا ىلع ماعلا فطع نم « رومطلاو ه هلوقو « روبطااو لسفلا مهياع بحي ىتمو » لاقف هيلع

 هنم ذخؤيف « لتحمل ريغ ىلع بحي ال ةعجلا لسغ نأ هموبفم ناف ديعس ىنأ ثيدح ىف الإ باحيالا تقو نييعن بابلا

قيرط نم م احل او ةمرزخ نبا اذكو هححصو ىذمرتلاو دواد وبأ هاور ام امأو « لسغلا بوجول طرش مالتحالا نأ
 

 ‹ رشع نبا اهياع هوبرضاو « عيس نا ةالصلا ىبصلا !وملع » اعوفرم هدج نع هيب أ نع ةريس نب عيبرلأ نب كلما دبع

 ةالصلا بحت : اولاق « ملعلا لهأ ضعب الإ هرهاظب لقب ملق هيلع ةالصلا فق وتل ءوضولا تقو نييعن ىضنقا نإو وهف

 يالا ها ع س ۲



 ناذآلا باتك- ٦£ ٠

 ىفاشلا نأ ىجين دنہلا کو < ةياور ىف دحأ لاق هب و: بوجولا ةفص هذهو .« ابكرت لع هب رضب مالل يصلا ىلع

 هنأب قهيبلا مزجو . بيردتلل هبرضإ سالا : اولاقو , غولبلاب الإ هبلع بحت ال اهنأ ىلإ دوما بهذو . هيلا اموأ

 باتك ىف كلذ ىف تملا ايمو . عضو قبس ىعدتسي عفرلا نال « لحي ىح ىصلا نع مقلا عفر د ثيدخب خوسنم
 لاق مث امض ز ناك اذإ الإ ادص ىفسإ ال هنأ معز نم ىلع درلا عب سنا ىلع ىصلا قالط] .نماذخؤيو . حاكسلا

 هلق . مالغلا ىصلا : ىرهوجلا لوق ثيدسحلا قفاوبو « رشع ىلإ اعفاي ريصي مث « عبس نبا ريصي نا ىلإ مالغ هل

 ثيداحأ ةعبس بابلا ف دروأ مث .« مهفوفصو » هلوق اذكو « نايبصلا ءوضو ه هلوق ىلع افطع جلاب( مروضحو )

 قابس اک اقلب كاذ ذإ نكب لو مهعم سابع نبا :ةالص هتم ضرغلاو « ربقلا لع ةالصلا ىف سابع نبأ ثيدح انوأ

 « كيعس .ىبأ ثيدح ابين ا . ىلاعت هللا ءاش نإ تانج لا باك ىف : هيلع مالكلا تأ سو < بابلا ثيداحأ :سماخ ىف هليل د

 ىف هتيبم ف سابع نبا ثيدح الا . ىلاعت هللا ءاش نإ ةعجللا باك ىف هيلع مالكلا ىتأيو « هداريإ هيجوت مدقت دقو

 نم مدقت دقو « هن نع هلمجل هلوح ناب كلذ ىلع هل هريرقتو ل ىلا عم هتالصو هؤوضو هفو « ةنوميم تبب

 ىف سنأ ثيدح اهعبار . ىلاعت هللا ءاش نإ رتولا باتك ىف هثحابم ةيقب ىنأيو ٠ ةرابطلا بانك لئاوأ ىف هجولا اذه

 دقو « مالتحا دعب متي ال ذإ ابصلا ىلع لاد متيلا ن نأ زين سةر تب طمو ٠ هبل اال هع دج

 موعم هلوخدو ؛ فصلا ضعب ىدي نيب هروىمو ىنم ىلإ هرج ىف سابع نأ ثيدح اهسماخ . كلذ ىلع ر ا هرقأ
 اهسداسس .. ىلصملا ةرتس باوبأ ىف هثحابم تمدقت دقو « هبراق ىأ مالتحالا زهان ناك هنإ هيف لاقو كلذ 0 هرب رقت و

 ءاسنلا نأ ىراخبلا هنم مهف : ديشر نبا لاق « نايبصلاو ءاسذلا مان و رمع لاق ىت.> ءاشعلا ريخأت ىف ةشئاع ثيدح
 « تويبلا ىف اومان مهنأ لمتح ذإ « كلذ ىف احيرص ثيدحلا سياو « دجسملا ف اروضح اوناك اومان نذلا نايبضلاو

 . هروأ دقو . اا عم ناك نمو تويبلا ىف اهريغ وأ همأ حم مهنم ناك نم معيف ماللاب ىلع عمج نايبصلا نكسا
 زوج أف ىصلا ءاكب عمسأف و هيفو ثيدحلا , ةالصلا ىل | موقأل ىلا, هعفر ةداتق ىبأ ثيدح هيلي ىذلا بابلا ىف فنصملا
 دجسملا ىف همأ عم ناك ىصلا نأ رهاظلا نأ ةءامجا باوبأ ىفهحرش ىف انمدق دقو « همأ لع قشأ نأ ةهارك قالص ىف

 همهف ىذلا رهاظلا نكل « ديعب كبف اهتبيغ ىف ظقيتساف ةالصلا ترضحو اهنيب ىف امان هتكرت تناك اهنأ لاتحا نأو

 . نم انه فنصملا هقاسو « تيقاوملا باونأ ىف هثحايم تمدقت دقو « ىهتنا ردقملاب ءاضقلا نم ىلوأ ىلرملاب ءاضقلا نأ
 , ضعب يف عقو « شايع لاق » هلوقو ٠ هدعب ىذلا .بابلا ف بيعش ظفل قاس مث رمعم ظفلب بيءشو رمعم قيرط

 ىف همأو « ىرهزلا دعب نم شك لا دنع دائسالا لوو « ةمجعملاو ةناحتلاب وهو « شايع ىل لاق ١ تاياورلا
 |ريغص ناك هنأب هيف حرص دقو ب ىنلا عم ديعلا ةالص هدوهش ىف سابع نبا ثيدحب بابلا متخ مث « ىلمتسملا ةباور

 0 ىلإ نايدصلا جورخ باب د كانه هل مجرتو « نيديعلا باك ىن هيلع مالكا فاسو 7

 دارملا نأي بنج ببجأو « كلذ ىلع لدي ام بابلا ىف سيل و مهصخت ردم نامل د نأ ىضتقي هنآل « ميفوفضو د

 یار ورک نأ نم فصلا ییا ج قو نم حرف له: كلذ ھر ريغ عم تسلا ق فر يلمس

 كلذ عم نم ىلع ةجح وهف« ءازجإلا ىضتقي سنأ ثيدح رهاظو « هتهارك وأ هعنع نم دنع هءالص نالطب نم لسي

 © هيف ام هفو ضرفلا نود لفنلا ىف ءىرحي هنأ لع دحأ ضن دقو « اقلطم ةيأنملا نم

 ةضبرفلا نأ لسألاو « بابلا اذه ىف نيروكذملأ سابع نباو سا یدل « لغنلاو ضرفلا ىف ىبصلا ةفاصم ةم باوصلا 0 ١١(
 معآ لاو . امهنيب .ةيؤسقلا تبجوف ضرفلا ىف ىصلا ةفاصم نم منع. ليلد انه سيلو « ليلدلا هصخ ام الإ ماكحألا ىف: ءاوس ةلفانلاو
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 « نهلاوذاف دجسلا ىلإ ليللاب وا متذاتسا اذإ » لاق ا ىنا

 هلل ينا نع رمع نبا نع ده نع شعلا نع ٌةبعش هبات

 < عمو ونت ۹٩ < ۸۷۴ : ىف هفارطأ فحق ثيدحلا ]

 ف ءايقفللو « ديقلا ىلع ةمجرتلا ىف قلطملا لمحل « سلذلا وأ ليللاب ديقم اهضعبو نامزلا ىف قلطم اهضعبو « ريخالاو
 مان : رمع ىدان ىح ءاشعلا ريخأت ىف ةشئاع ثيدح بابلا ثيداحأ لوأف . اهضعب ىلإ ةراشإلا ىأتس ليصافت كلذ
 ءاسنلا عم نع : ف نا تب دح | .jl هلق ىذلا بالا كثدداحال اسداس مدقت دقو ¢ ناسصلاو ءاسنلا

 a سل Ca رمع نإأ ثيدد اهم : بالا ت 1 2

 ' تيقاوملا ىف لبق هيلع مالكلا مدقت دقو < تاعفلتم ءاسنلا عوجرو سلغب حبصلا ةالص ىف ةشئاع ثيدح اهعبار . باونأ
 ابتمداس . ةمامإلا ىف هيلع مالكلا مدقت دقو « همأ لجل ىصلا ىكب نيح ةالصلا فيفخت ىف ةداتق نأ ثيدح اهسماخ
 نبا ثيدح وهو ىناثلا ثيدحلا ىلع مالكلا دعب هدثاوف اسو « دجاسملا ليئارسإ ىنب ءاسن عنم ىف ةشئاع ثيدح
 مواسن منذأتسا اذإ ) ھلو . رمع نب ىأ هللا دبع نب لاسو « ىحجلا نايفس ىلأ نا وه ( ةظنح نع ) هل . رمح
 هيف فلتخا دقو « هريغو لسم هجرخأ كلذك « ليم اب د هلوق ةظنح نع ةاورلا رثك أ ركذي مل ( دجسملا ىلإ ليلا:
 نم دمحأو ديزي نب سنوي ةياور نم مامو رمعم ةيأور نم نيباب دعب فذصملا هدرراف ٠ اضيأ لاس نع ىرهزلا ىلع
 نع حاكسنلا ىف فنصملا هجا اذدكو « ديمقت ريغب ىرهزلا نع ملک یعازرالا ةياور نم جارسلاو ليقع ةياود

 ةنييع نب نايفس نأ 'ءالعلا نب رابجلا دبع نع ةع رخ نبا نيبو « ليآلاب ىنعي , هرخآ ىف لاق نکا هلثم ةنييع نبا نع لعالا دبع نإ سنوي نع هحيمص ىف هناوع ىلأ دنع عقوو « ديق ريغب ىرهزلا نع ةنييع نب نايفس نع ىنيدملا نب ىلع
 نع ميكح نب ىبحي نع هلو « , ليللاب عفان لاق » لاق ةنيبع نبا نع نمحرلا دبع نب ديعس نع هلو« « ىنعي » لئاقلا وه
 لاقف ميلا لجرلا ةئييع نأ نع قازرلا دبع ىمسو , ليللاب وه امإ : لاق عفان نع انئدل لجر انءاج » لاق ةنييع نبأ
 رخ رقابلا ىنعي رفعج بأ عم 18 مساقلا نبا ىنعي ب رافغلا دبع انئثدحو ةنيرع نأ لات و ىرهزلا نع هتياور دعب
 هنركل كلذب ليلا صاصتخا نأكو « ليللاب كلذ امن : رمع نبا ىلوم حفان هل لاف لاق < رمع نہا نع اذه لم
 نم جرخمت ال ةأرملا نأ ىلع هب لدتسا :.ىوونلا لات « نماعو نوم ةدسفملا تنمأ اذإ كلذ لع نأ فخ الو ' رتسآ
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 موبفم وهف موبفملا نم ذخأ نإ هنأب ديعلا قيقد نا هيقعتو « نذالاب جاوزالا ىلإ سالا هجونل هذاب الإ ابجوز تيب

  نايبل دجاسملاب مكحلا قلع ام إو « ررقم سأ مءاسن لاجرلا عنم نإ : لاقي نأب ىوقتي نكل « فيعض وهو بقل

 عم ىنتال ابجاو ناكول هنال « بوجولا ريخل روكذإلا نذإلا نأ ىلإ ةرام] هيفو « عنملا ىلع هادع ام قبيف زاوجلا لع

 نع شعلا نع ةبعش هعبات ) هلق . درلا وأ ةباجإلا ىف اريخم نذأتملا ناكاذإ ققحتب امن ] كلذ نل  ناذئتسالا

 نع ءاقرو ةياور دعب تمقو ةعباتملا هذه نأ دوعسم ىبأو فالحل اعبت فارطالا ىف ىرملا ركذ ( ربع نبا؛نع دهاجم

 ` نما تلصت| ىلا تاياورلا نم ءىش ىف كلذ ىلع فقأ لو ‹ ثيدحلا اذ رمع نبا نع دهاجم نع رائيد نب ورمع

 انثدح د لاق دمحأ ابلصو دقو « ملاس نع ةلظنح ةباور بقع ةروكذملا ةعباتملا تعقو ام]و ‹ عضوملا اذه ىف ىراخبلا

 ىف ءاقدو ةياور ىراخبلا جرخأ معن . ابيرق اهركذ ىتأبس ةدايزب ثيدحلا ركذف « ةبعش انثدح لات رفإج نب دمج

 ىلع ملم هقفاوو « اهريغالو ةعباتم هدعب ركذب لو « دجاملا ىلإ ليللاب ءاسنلل اونذما , ظفلب ةمجلا بانك لئاوأ

 هردص ىف برضف : لاق «الغد هنذختي ًآذ] : دقاو هل لافي هل نبا هل لاقف , هيف دازو اضيأ هجولا اذه نم هجارخ]

 ىراخبلا ابجرخأ ىلا قرطلا نم ءىش ىف اركذ ةصقلا هن رأ لو ءال لرقتو تلي هللا لوسر نع كئدحأ : لاتو

 نظأو « هحارش نم دحأ كلذ نبل ضرعتي ملو ٠ كلذ فالخ ةدمعلا بحاص عينص موآ دقو « ثيدحلا اذهل

م ملم هاور دقف « رع نب هللا دبع نبا ةيمست ىف فالتخالل اهرصتخا ىراخبلا
 نبالا ىو رمع نبا نع رخآ هجو ن

 نوظوظح ءاسنلا اونم ال » ظفلب هيبأ نع رع نب هللا دبع نب لالب نع ةمقلع نب بمك قيرط نم هجرخأف الالب

 لالب نع ةديبه نب هللا دبع قيرط نم ىاربطلاو . ثيدحلا « نيءنملل هللاو : لالب لاقف « كنذأتسا اذإ دجاسملا نم

ىرهزلا باهش نبا نع سنوي ةاور و « هلهأ حرسيلف ءاش نف « لهآ عنمأ ف انآ امأ تلقف ه هيفو هوحن هللا دبع نباآ
 

و  نيعئمنل هللاو : هللا دبع نب لالب لاقق لات ثيدحلا اذه ىف ملاس نع
 ىف هدلعو « دمأ دنع ليقع ةءاور ىف هلثم

 ء الغد هنذختي نهعدن ال هللاو : هينب ضعب وأ ملاس لاقف  ةروكذملا شععألا نع ةبعش ةيارو
 حجارلاو . ثيدحلا

ف امياع فلت ملو « ماس هيخأ ةباور نمو هسفن هتياور نم كلذ دوروا لالب ةصقلا بحاص نأ اذه نم
 . كلذ ى

 ىدسم شعألا نع تاياورلا نم ءىش ىف كلذ عم هرأ مو « امف كشلا عوقوا ةحوجرف ةريخآلا ةياورلا هذه امأو

 نع ميلك ميلس ىبأ نب ثيلو حجت ىنأ نباو رجابم نب مهار ةياور نم دحأ هجرخأ دقف « دهاجب هخيش نع الو

ي نأ لمتحيف آدقاو هتيمست ىف ةظوفع دهاج نع رانيد نب ورع ةياور تناكناف « مهنم دحأ همنسي ملو دهاجب
 نوك

 هيوقيو « هب قيلي باوحب امهنم الك رع نبا باجأ و « نيسلجم ىف وأ سلجم ىف امإ كلذ هنم عقو دقاوو لالب نم لك

 هبسي هتعمس أم اًئيس ابس هبسف هقا دبع هيلع لبقأف » ملسم دنع لالب ةياور فف « ربع نبا باوج ىف ةلقنلا فالتخا

 :نع ةدئاز ةياور فو « تار ثالث نمللاب روك ذملا بسلا ىتاربسطلا ةءاور ىف ةريبه نب هللا دبع رفو « طق هلثم

 :ةياور نم ىذمرتلل هلثمو « لعفو كب هللا لمف » شمعالا نع ريم نبا نع هلو « كل فأ : لاقو هرهتاف ١ شالا

 نأ لمتحف « بضغو هبسف هريرج ةياور نم دراد قالو هرب زف د ةبواعم ىبأ ةياور نم ماسملو « سنو نب ىسيع

 ,فيفأتلابرسفملا بسلاب هباجأ كلذلف ءأدب دقاو نوكي نأو « نمللاب رسفملا بسلاب هباجأ كلاذلف *ىدابلا لالب نوكي

 .نكل دقاو هقفاوو < ةفلاخلا ةلع ركذي لو هيأرب ريخلا ضراع الالب نأ كلذ ىف رسلا نأكو « هردص ىف عفدلا عم

 جداخنا نوكل ةعداخلا يف لممتسا مث فتمملا رجشلا هلمعأو ةمجعملا مث ةلمهملا حتفب رهو « الغد هلذخآب د هلوقب اهركذ



 ۳6۹ ۸٩1٩ مهو فيفا

 كلذ ىلع هتامحو تقولا كلذ ىف ءاسنلا ضع داسف نم ىأر امل كلذ لاق هنأكو « هريغ ربظيو اأ هريمض ىف فلي

 اعبر نوضعب نإ وأ ريغت دق نامزلا نإ الثم لاق ولف الإو « ثيدحلا ةفلاخمب هع رصتل رع نبا هيلع ركنأ امنو . ةريغلا

 ثيدحلا ىف ركذ ام ةدئاع تراشأ كلذ ىلإو < هيلع رکنی ال نأ روظي ناكل هريغ راضإو دجسملا دصق هم ربظ

 لجل ناو فارع ماعلا للعو « هيأرب نئسلا ىلع ضرتعملا بيدأت هدلو ىلع هللا دبع راكن] نم ذخأو . ريخألا

 دهاجم نع حيحي أ نبا ةياور ىف عقو دف « نارجملاب ببدأنلا زاوجو « هل ىغبني ال امب ملكت اذإ اريْبك ناكنإو هدلو
 ريسيب ةصقلا هذه بقع تام امهدحأ نوكي نأ لمت اظوفحم ناك نإ اذه ا ديع هماک اف ر دمحأ دنع

 دنه ىنثثدح : e 0 5 9 رع نب نامع انت دح دمع نب للا دبع انكم — ۸۹

 a اذإ نڪ هل لا لوسر دع ف ءاسنلا نأ د اهتربخأ لي ی لا ج جوز ةملس لس مأ نأ ثراحلا ت

 « لاجرلا ما هلل هللا لوسر ماق اذاف « هللا ءاش ام لاجرلا نم نَمَو هل هللا لوسر تدثو نف ة ةبوتكلا

 ع كالام نع ةماستم نإ نا دبع شرو - ۷

 لل ل ةرمع نع ديعس ن 2 2 نع كلام انربخأ لاق فسوي نب هللا * نبع انن دحر

 « سلنلا نم َنفرعي ا ûr طورمب َتاءّذلَدُم هاسنلا فرصنيف حبصلا لصيل لي ؛ لا لوسر ناك نإ »

 هللا رابع نع ريثك بأ ؛ نى د ةيءازوألا انربخ يي 3 ٠ انئدح لاق نيكسم نب ادم |شَرَم سس ۸

 ء ابف لأ نأ دي رأ نأ ةالصلا ىلإ موقأل ىفإ ه هلي نا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ىراصنألا ةداتق ىبأ نا

 « هّمأ ىلع قش نأ ةيهارك ىنالص ىف روج أف وصلا ءاكب 3

 ثا یر ةدئاع نع ةرع نع ديوس نب ىبح نع كلام اذ ربخأ لاق فسوي "نب هلل دبع اشا سس ۸6۹

 ةر تلق ليئارسإ ى ھاسن تاک نی هاسنلا تثدحأ ام قلتي هللا لوسر ًةلردأ ول » تلاق اهنع

 « من : تلاق ؟ ْسِنُمَو

 نك ءاسنلا نا  ةملس مأ ثيدح ىهو لاجرلا عم ةع اجلا ءاسنلا روضح قلطم ىف ثيداحأ بابلا ىف فنصملا ركذ مث
 ةشلاع ثديدحو . ةالصلا ةفص رخاوأ ىف هيلع مالكلا ىضم دقو ‹ ړل هلل لوسر تلو نم ةالصلا نم نملس اذإ

 ةداّدق ىلأ ثيدحو . تيقاوملا ىف هح رش مدقت دقو « تاعفاتم ءاسنلا فرصتي حبصلا للص هل هللأ لوسر ناك نا «

 باو یف هحرش مدقت دقو ۾ همأ لع قشأ نأ ةيهارك الص ىف زون أف د هيفو ثيدحلا «ةالصلا ف موفال ىلإ » هعفر

 وشهو« بيطت: ال نأ اہم : طورشب هوضخ ءابقفلا نأ الإ 03 ءاسنلا یف ماع ثردحلا اذه : ديعلا قد نبا لاف 0 ةمامإلا

 آرا لاقي و ؛ تابيطتم ريغ ىأ ءافلا سكو هالا حتفب وه : تلق . « تالفت نجرخيلو , تاياورلا ضعب ىف

 ثيدحح نم نابح نبا دنعو ةريره ىلأ ثيدل نم ة٤ زخ نبأو دواد ىنأ دنع وهو.« حرا ةريغتم تناك اذإ ةلفت



 تدہش اذإ , دوعسم نا ةأسا بنیز ثيدسء نم ملسملو « هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال , هلوأو دلاخ نب دی

 كيرحت نم هيف ام هنم عنملا ببس نآل هانعم ىتام بيطلاب قحلي و : لاق . ىهتنا « ابيط نسم الف دجسملا نك ادحإ

 ءاهقفلا نم ريثك قرفو ٠ لاجرلاب طالتخالا اذكو ةرخافلا ةئيزلاو ربظي ىذلا ىم لاو سبل لا نسك ةوهشلا ةيعاد

 تناكو ركذ ام تيرع اذإ امال مترج نم املع فوخلا ذخأ نإ الإ  رظن هيفو اهريغو ةباشلا نيب مريغو ةيكلاملا
 ىلع لدي ام هريغو ثر دلا اذه قرط ضعب ىف درو دقو . للاب كلذ ناك اذإ اس الو اہاع نمألا لصح ةربتسم

 !وعنم الو ظفلب رمع نبا نع تب اث ىفأ نب بيبح ةءاور ىف كلذ و « دجسملا ىف اهتالص نم لضفأ اهتيب ىف ةأرملا ةالص نأ

 ديمح مأ ثيدح نم قارطلاو دمحالو . ةع زخ نا ه>و دراد وأ هجرخأ « نمل ريخ نهتودبو « دجاسملا مءاسن

 « تملع دق : لاق . كعم ةال_صلا بحأ ىنإ ء هللا لوسر اب : تلاَقف مب هللا لوسر ىلإ تءاج اهنا » ةيدعاسلا

 ىف كتالصو « كراد ىف كتالص نم ريخ كن رجح ىف كتالصو « كترجح ىف كتالص نم كل ريخ كتيب ىف كنالصو

 دائس]و .. ةعامجا دجسم ىف كتالص نم ريخ كموق دجسم ىف كنالصو . كموق دجسم ىف كنالص نم ريخ كراد

 نمآلا ققحت لضفأ ءافخإلا ىف امتالص نوکه جرو . دواد ىأ دع دوعسم نا ثيدح نم دهاش هلو « نسح دمحأ

 كسب و « تلاق ام ةشئاع تلاق مث نمو « ةنيزلاو جرتلا نم ءاذلا ثدحأ ام دوجو دعب كلذ دك أي « ةنتفلا نم هيف

 دجوب مل طرش ىلع هتقلع امنال ركح ا ريغت كلذ ىلع بت رتب ال ذإ  رظن هيفو اقلطم ءاسنلا عم ىف ةشّئاع لوقب مهضعب
 حرصت مل ةشئاع نأ ىتح . مكى لا رمتساف ؛ عنمب ملو رب مل : هيلع لاقيف « عنمل ىأر ول , تلاقف هتنظ نظ ىلع ءانب
 « نهعذمب هيبن ىلإ ىحوأ اف نثدحيس ام هناحبس هللا لع دقف اضيأو . عنملا ىرت تناك اهنأب رعشي اهمالك ناكنإو عنملاب
 عقو امثإ ثادحإلاف اضيأو . ىلوأ قاوسالاك اهريغ نم نبعنم ناكل دجالا نم نوعنم مزلتسي نثدحأ ام ناک ولو
 داسفلا هدم یشخ ام ىلإ رظني نأ لوآلاو 0 تئدحتأ نا نكيلف عنملا نیل ناف « نوعيمج نم ال ءاسنلا ضءب نم

 رخآ ةشئاع ثيدح ىف هلق . قبس اك ليللاب ديقتلا كلذ كو « ةنيزلاو ببطتلا عنمب كلذ ىلإ مب هتراشال بنتجيف
 انآ ىبظي اهل ديعس نب ىح لاؤس باوج ىف ( معن ) ةرمع لوقو ( ليئارسإ ىنب ءاسف تعنم اک ) بابلا ثيداحأ

 قازرلا دبع هجر خأ اتوةوم ةشئاع نع ةورع ثبدح نم كلذ تنث دقو : اهريغ نعنوكب نأ لمت و . ةشئاع نع هتقلت

 مر ؛ دجاسملا ىف لاجرلا نفرشتي بشخ نم الجرأ نذختي ليئارسإ ىنب ءاسن نك : تلاق » هظفل و حي دانسات

 , 200 ىأرلاب لاقي ال هنآل عفرلا كح هك افوقوم ناك ناو اذهو . «ةضيحلا نهيلع تطلسو « دجاسملا نهيلع ةقلا
 ضيحلا باتك ل وأ ىف كلذ لإ ترشأ دقو «دوعسم نبأ نع حی دانساب هون اضيأ قازرلا دبع یورو

 اذكو « ملاعلا مامالا مارق سانلا راظنن ١ باب »بابلا اذه نم ىناثتا ثيدحلا بقع ةميرك ةياور ىف عقو : ( هيبفت )

 هانعمب ةمامالا نم هعضوم ىف مدقت دق لب « عضوملا اذ كلذل قلعت ال ذإ دمتم كلذ سيلو « ىتاغصلا ةخسف ىف

 لاجرلا فلخ ءاسلا ةالص س - ٤

 مآ نع ثراملا رتنب دنع نع ُىرهزلا نع ردعس نب ميهار انثادح لاف ةَ نب ی اشرح - ۰
 نهيلع تطاسو » اهلوق مفرلا راك:] ىلع لديو ٠ ليئارسإ ىب ءان نع رك ام تقلت اهم برقالاو ء رظن هيف اذه ١ ١(

 تضاح امل ةشئامل لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلع ىلا نع حص دقو . ل ئارسإ ىب لبقو ليئارسإ ىنب ىف دوجوم ضبحلاو « « ةضيحلا

 معآ هللاو ٠ ةشئال رثأ ىف مالكلاك روكذملا ثوحمم ها را ق مالكىلاو ل مدآ تانب ىلع هلئأ بتك ءىش اذه نأ ٠ عادولا ةجخ ىف



 وذ AV۴ - ۸۷۰ ثيدحلا

 هماقم ىف وه تکو « هبل ىة نیح هاسنلا ماف رس اذإ ب للا ل وسر ناک تلاق اهنع ا 59 3
 سا ع“ عم 3 رع ب 3 2 ُّ

 نه دحأ نو ردي نا لبق هاسالا ف هن نک لونا اعأ او - ر لاق. موق نا “قاری

 « لاج ا

 للي ءىنلا لص » لاق هنع لإ ىر سنأ نع قاحسإ نع ةنييع نا ان دح لاق ميم وبأ اش - مس
 4 انفلخ راس و هن انك تقف ‹ مس م رتو ىف ' 1 - 0 نخر يي 5 أ

 مالكلا مدقت دقو « مبادقلا دعب لاجرلا ثكم ىف ةءلس مآ ثيدح ه.ف دروأ ( لاجرلا ثلخ ءاسنلا ةالص باب ) هلق
 مهتيطختي نأ ميلبق نيفارصن | نم مزلل ممضعب وأ لاجرلا مامأ ناك ول ءاسنلا فص نأ ةوج نم ةمجرتلل هتقياطمو . هيلع
 مدقت دقو هل مجرت ايف رهاظ وهو « هعم مّيلاو هفلخ ماس مأ ةالع و نا ثيدح هيف دروأ مث . هنع ىهنم كلذو

 فاطملا ةزاج] ق نيقوكلا بهذمل دهاش هنأ ,هفاخ ميد تعقل » هيأ هلوقو : فوفصلا باوأ رخآ ىف هيلع مالكلا

 ديك أتلا نودب لصتملا عوفرملا ريمضلا ىلع

 دجسأا ىف نهم ا _حبصلا نم ءاسنلا فارصنا ةعرم 2 اپ 2 6
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 نع ا نب نحراا دبع نع يف اتم دح روصنم نب 0010 نب يك اشو - ۲

 نفر ەل ” الل نينمؤملا هان نف ريصنوف سد حبصلا لص ناک ړل ن لرز تا pi 3 1 ىضر شاع ن ء هيبأ

E a68 88 و  

 خورش نم وه ( روصنم نب ديعس ) هلو . ثكسملا رضي الف ةبلظا' ةدايز ىلإ ىضفي هناف ءاشعلا فالخب « عارسالا

 نفر ال » هلوق اذكو « ثراحلا ىنب أ ىلع وه ( ننرصنف) لوق ٠ .انه اک هطساوب هنع ىور ارو « ىراخبلا

 ( نينمؤملا ٠ انكر هلو ةداجلا ىلع دارفالاب «فرعي الد امهربغلو ین مشکلاو يوجلا ةا ور ف اذھو « اە نوضعل

 تيقاوملا باوبأ ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا مدقت دقو « هې ج وت ركذر « تانمؤملا 88 , خسنلا ضءإ ىف نأ ىتامركلا ركذ

MYدجسلا ىلإ ت6 اهحوز الا ناذئتسا بسا _  

eرع هيبأ نع هللا دبع نب لاس ن ن یھ را نه نع رمه نع  

 «ايشنمت الذ ؟دحأ ت ةأرما تنذأتسا اذإ » هب ”ىنلا

 هيلع مالكلا مدقت دقو رع نبا ثب دح هيف دروأ ( دجسملا ىلإ جورج اب امج وز ةأرملا ناذئتسا باب ( هلو

 نم ىليعامسالا هجرخأ معن . دجسملاب دييقت هيف سيل و رمعم نع عيرز نب ديزي قيرط نم انه هدروأ نكل ٠ ابيرق
 ىضتقمو .٠ اييرق قأتس ةدايز هيق دازو رەھ نع ىلعألا دمع نع لجأ ا اذکو 6 دجيسملا كذب هجولا اذه

 ناعتسملا هلئاو . اضيأ هيف ثحبلا أ مدقت دقو ؛ جوزلا نذإ ىلإ جاتحي جورخلا زاوج نأ ةمجرتلا
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 مآ تين ىف يي لا لم » لاق سنأ ند قاحسإ نع ةنبيع نا ان دح لاق مينوبأ اشو - مم:

 افلح رمي ماو هح كتبو اتم ؛ لس

 تلاف لس مآ نع ثراملا رتب دنه نع یره زا نءدمس نب ميهاربإ انت اد< عرق نب یی اش - مب

 تلاق . َموقي نأ لبق ًريسب هماقم ىف ٹک وهو « هَل ضب نيح هاسألا ماق 1 اذإ ب ها لوسر ناكد

 « لاجرلا نگر دب نأ لبق هاسنلا "فرصني یگ ناك كلذ نأ عا لاو - یر

 اهنم قلعملا ءاثيدح نين امو ةام ىلع ةعوفرملا ثيداحألا نم انه ىلإ ةالصلا ةفص باوبأ تلمتشا : ( ةمتاغ)

 ةلمج ىهو ثيداحأ ةسمخو ثيدح ةئام  ىضم امفو امف  اهنم رركملا . ةلوصوم ةقبلاو « اًنيدح نوثالثو ةين ام

 ابحي رخت ىلع لم هقفاو « ةقلعملا ةثالثلا اهم نوعبسو ةسمخ ام صااخلاف . ةلوصوم ىرخأ نوعبسو هنم ةئالث الإ قلعملا

 عفر نع ىهنلا ىف سنأ ثيدحو « نيتمكرلا نم مايقل' دع عفرلا ىف رمع نبا ثيدح : یهو امدح رشع ةئالث ىوس

 فارعألا ةءارق ىف تباث نب ديز ثيدحو « ناطرشلا نم سالتخا تافآلالا نأ ىف اع ثيدحو « ةالصلا ىف رصبلا

د عوكرلا ىف ةركب ىنأ ثيدحو « قلعم وهو دحأ هلا وه لق لجرلا ةءارق ىف سنأ ثيدحو « برغملا ىف
 ؛ فصلا نو

 ىلأ ثيدحو « لادتعالا ىف ل وقلا ىف ةءافر ثيدحيو « ديمحتلار عيمستلا نيب مامإلا عمج ىف ةريره ىبأ ثيدحو

 ءاسفلا فارصنأ ةعرس ىف ةلس مأ ثيدحو « دوما ىف سولجلا ةنس ىف رع نبا ثيدحو « ريبكتلاب ربجلا ىف ديعس

 . ربتلا ةمسق ىف ثراحلا نب ةبقع ثيدحو « قلعم وهو « هناكم ىف مامالا عوطتي ال » ةريره ىلأ ثيدحو « مالسلا دعب

 نب ور ديزي ىبأ ثيدسح : ىهو ةلوصوم ةثالث اهنم ارثأ رشع ةئس مهريغو ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثآلا نم هيفو

 ىف هركذ ام رقم هتالص ىف رمع نبأ ثيدحو « هررك دقو ثريوحلا نب كلام ثيدحل ةالص'ا ةفص ىف هتقؤاوم ىف ةملس

 هللاو . تاقلعم ةيقبلاو ةضيرفلا هبف ىلص ىذلا ناك لا ىف هعوطن ىف ثردحو « دمشتلا ف سولجلا ةئس ىف هئيدح ءانثأ

 هلل دملاو « نيلسرملا ىلع مالسو ؛ نوفصإ امع ةزملا بر كبر ناحبس . بآملاو عجرملا هيلاو 1 باوملاب لعأ

 نيملاعلا بر

 مثو ريركللاف ۸۷۰١ و ۱ مقرب مضوملا كلذ ىف اهدقت بالا ائيدح كلذكو « 54 بالا مقرب ابيرق تمدح ةر هذه 612

 ع ام نيئيدحلاو ةجرعلا يف



Fer 

 ل
 تعما باتک - ١!

 . ىوخلا نع رذ ىبأو ةم ركل تطقسو ؛ ةلمسدلا ىلع اهمدق نم مهنمو « رثك آلا ةمجرتلا هذه تقبث ( ةعمجبا باتك )

 جاجزلا ىكحو « ابحتف ءارفلا نع ىدحاولا ىكحو « شمعالا اهب أرقو نكست دقو « روهشملا ىلع ميلا مب ةعمجاو
 ىف ىمسي ناك هنأ ىلع قافنالا عم  كلذب مويلا ةيم# ىف فاتخاو . ةمهلا ةالص ماكحأ نايب دارملاو . اضيأ رسكلا

 وبأ هركذ هيف عج قئالخلا لاك نآل كلذب ىمس : ليقف  ةدحوملابو ءارلا مضو ةلمبملا نيعلا حتفب  ةيورعلا ةيلهاجلا
 كيد نم كلذ درو ه_.ف عمج مدآ قلع نال : ليقو . فيعض هدانسإو سابع نبا نع أدتبملا ىف ىراجالا ةر ذح

 وقوم متاح ىلأ نبا هركذ ةريره ىلأ نع دم اش هلو . ثيدح ءانئأ ىف امهريدغو ةم زخ ناو دمحأ هجرخأ نادلس

 نب ريس نبأ نع ديمح نب دبع هجرخأ ام هيليو . لاوفالا حصأ اذهو . فيعض دانساب اعوفسس دمحأو « یوق دانساب
 مج لصف « ةبورعلا موي ة جلا موب نومسي اوناكو « ةرارز نب دعرمأ عم راصنألا عيمجت ةصق ىف هيلا حب دنسب

 هموق عهحب ناك ىؤل نب بعك نال : لبقو . افوقوم متاح ىفأ نا هرك ذ « هيلا اوعمتجا نيح ةءلا هومسف مركذو

 ةماس ىنأ نع «بسنلا باتيك و ىف رييزلا كلذ ىور « ین هنم ثەبیس هنأب مهرب و مرحلا مظعتب ممأي و مركذيف هيف

 ىف باعث هركذ مهعمجي ناك ىذلا وه ايصق نأ : ليقو . هريغو ءارفلا مزج هبو اعوطقم فوع نب نمحرلا دبع نبا
 ةيلهاجلا ىف نكي مل ىالسا مسا هنإ : لاةف مزح نبا مزج اذهبو « هيف ةالصال.سانلا عامتجال كلذب ىعس ليقو . هيلامأ
 ةعمجا ىف اولاقو « ةياهاجلل ناك ميدق مءا ةبورعلا نا : ةغللا لهأ لاق دف «رظن هيفو . ىهتنا ةيورعلا ىمسي ناك امت إو

 « سن ؤم « رابد « رابج «نوهأ ۰ لوأ : ىمست تناك نأ دعب ةميسلا مايالا ءامسأ اوريغ مهنأ رهاظلاف « ةيورعلا موي وه
 اوثدحأ مهناب رعشي اذهو « ةعدقلا مهئامسأ ىف نوهأ نينثالا موي ىمس برملا تاك : ىرهوج ا لاقو . رابش ؛ةبورع
 نب بمك ةبورملا ةممجلا ىمس نم لوأ نإ : ليقو . اهرخآ ىلإ دحالاو تدسلاك نآلا ةفراعتملا هذه ىهو « ءامسأ اهل

 ركذ و . صاخ لقن ىلإ ةبورعلا ةيمسن ىلع هوةبأف ةمجلا الإ اهوريغ م لاق نم جاتحبف « هريغو ءارفلا مزج هو ىؤا

 ليرات مل أ ةءارقو « ادرفنم ماصي الو دع موب اهنأ امؤو « ةيصوصخ نيثالثو نينثا ةمجلا مويل ىدم ا ىف ميقلا نبا

 دجسملا ريخبتو « بايثلا نسحأ سباو كاولاو بيطلاو امل لسغلاو « امف نيقفانملاو ةعحلاو اهتحيدص ىف ىتأ لهو

 ةلفانلا ةيهارك نو ‹ فركلا ةءارقو « تاصنالاو ةبطخلاو < بيطخلا جرخم ىت> ةدابعلاب لاغتشالاو ريكبتلاو

 « اهموي ىف موج ريجس ىن و ٠ ةنس رجأ ةرطخ لكب املا بهاذلار جأ فيم و ءابلبق رفسلا عمو « ءاوتسالا تقو
 عيشجتو « عوبسالا مايأ ريخو ؛ ةمالا هذهل رخدملا دهاشلاو ديزملا موب اهنأو « ماثألا ريفكتو « ةباجلالا ةعاسو
 ملعأ هللاو اصخلم ىهنتا . امعبتت لوطي ءايشأ كرو , رظن امف رخأ ءايشأ ركذو « هيف رخلا تبث نإ حاررألاهش
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 جرعالا مره نب رنمح را دبع نأ دان زا وبأ انث دح لاق بيعش انربخأ لاق ناعلا وبأ شرو - ۸۷۹

 ت

 َنورِخآْلا نن » لوق هب هلا لوسر مم هنأ هنع هللا ىضر ةريره ابأ مس هنأ هتادح ثراحلا نب ةعيبر ىلوم م اثولا ٠

 «هيف اوفلتخاف مهملع ضر ىذلا مهموي اذه م ءانلبق نم باتكلا اوتوأ مهسأ ديب «ةمايقلا موي نوقباسلا |

 « لغ دعب ىراصتلاو « ًادغ دولا : مك هيف انل سالا « هللا انادهف

 6 عببلا اورذو هللا ركذ ىلإ اومساف ةعمجا موب نم ةالصلل ىدون اذإ إإ ىلاعت هللا لوقل ء ةممجا ضرف باب ) هلق

 رذ ىبأ ةباور ىف اذه ( اوضماف اوعساف ) هلق . دذ ىبأو ةميرك ةباور ىف ةيآلا ةيقب قايسو « رثك آلا دنع انه ىلإ

 دارملاف نوع اهوتأت الف ١ مدقتملا ثيدحلا ىف هلوق فالخم انه ىعسلاب دارملل هنم ريسفت وهو « هدحو ىوجلا نع

 ةيضرف ىلع ةيآلا هذهب ىراخبلا لالدتساو . كلذ ديؤي وهو « اوضماف » أرق رمع نأ ريسفتلا ىف قأيسو . ىرجلا هب

 معو : لاق « ام اجب ىلع نالدب ةنسلا مث ليزتتلاف : لاق مث ةريره ىف ثيدح اذكو « مالا ىف ىعفاشلا هيلا هقبس ةعمجلا

 ال ذإ بوجولا ىلع لدب ىعسلاب مالا : قفوملا خرشلا لاتو . تبسلاو سينا نيب ىذلا وه ةعمجلا موب نأ عامجالاب

 نأ مدقت ام ىضتقم وهو ةنيدملاب تضرف امنأ ىلع رثك الاف اهتيضرف تقو ىف فاتخاو . بجاو ىلإ الإ ىعسلا بحي
 : رينلا نبا نيزلا لاقو . بيرغ وهو « ةكمب تضرف : دماح وبأ خيشلا لاتو « ةينذم ىهو ةروكذملا ةبالاب !هتيضرف
 الهنا عيبلا نع ىهنلا اذكو « ضئارفلا صاوخ نم ناذآلا ذإ « اه ءادنلا ةيعورشم ةم ركلا ةيآلا نم ةلالدلا هجو

 امأو : لاق . ابعطق ىلع خيبوتلا كلذ ىلا فاضيو « بجاو كرت ىلإ ىضفأ اذإ الإ  ميرحت ىل ىنعي  حابملا نع ىهني

 نيعتم هنكل ريدقتلاك مازلالا ريغ ىلع قلطأ ناو « مارلالل هنأل ضرفلاب ريبعتلا نم وبف ثيدحلا نم ةلالدلا هجو
 مأ صيصنتلاب محل عقو كلذ ناك ءاوس ةمالا هذمل هنييمآو هرايتخا نع باتنكلا لهأل فرصلا ركذ ىلع هلان ال هل

 نمو ةيضرفلا قالطا ةبج نم وهو ٠ ةءافكلا ىلع ال نايءالا ىلع اهتيضرف نأب راعشا ةصقلا قايس ىفو . -اهتجالاب
 ىف نع ةئيبع ننا ةباور ىف ( نوقباسلا نورخآلا نحن ر هلق . «عبت هيف انل سائلاو هل هللا انادهف » هلوق ىف مممعتلا

 ناو ةمآلا هذه نأ دارملاو « ةلزنم نولوألا انامز نورخآلا ىأ « نوقب اسلا نو نورخالا نحن د ملسم دنع دانزلا

 لوأو بساع نم لوأو رشحب نم لوأ مهنأب ةرخآلا ىف محل ةقباس ىف ةيضاملا ممآلا نع ايندلا ىف اهدوجو رخأت
 موب نولوآلاو ايندلا لهأ نم نورخألا نح » سم دنع ةفيذح ثيدح ىفو . ةنجلا لخدب نم لوأو منيب ىضقي نم

 ؛ ةممجا موي وهو لضفلاب قباسلا مويلا ةليضف زارحا انه قبسلاب دارملا : ليقو « قئالخلا لبق مه ىضقملا ةمايقلا

 ' ةعدللا موي نوكيو الا ةيلاوتم ةثالثلا مايالا عامتجا روصتي ال نكل دحأ وأ هلبق تبسب اقوبسم ناك ناو ةعجلا مويو

 . ىوفأ لوالاو  انيصعو انعم“ اولاقف باتكلا لهأ ابمرح ىنا ةعاطلاو لوبقلا ىلإ ىأ قبسلاب دارملا لبقو . اقباس

 « هديس نبا هحجرو ىناسكلاو ليلخلا مزج هبو « ىنعمو انزو ريغ لثم ةنك اس ةيناتمح مث ةدحومب ( دي ) هلو

 ىوغبلاو نابح نبا هركذ اذكو ‹ لجأ نم « ديب » ىنعم نأ هنع عيبرلا نع ىعفاشلا بقانم ىف متاح ىلأ نبا ىورو '

 انرخأت عم ةعمجلا انيده ذا لضفلااب انقبس انأ ءانعم لب « هيف دعب الو ضايع هدعبتسا دقو . ىعفاشلا نع ىزا نع

 ىلأ نع حلاص ىبأ قيرط نم یرقملا نبا دئاوف ىف عقو ام هل دهشيو « مهمدقت عم اهنع اولض مهنأ ببسب « نامزلا ىف
 ىفو ءانلبق نم باتكلا اوت وأ مآل ةنجلا لخدب نم لوأ نوقباسلا نحنو ايندلا ىف نورخألا نحن » ظفلب ةريره '
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 وأ ىلع ىنممب ىه: ىدوادلا لاقو « باتكلا اوتوأ مهنأب كلذ د ظفلب دانزلا بأ نع كلام نع ريفع نب ديعس أطوم

 : ىيطلا لاقو . فرظلا ىلع بصنف عم ىنمب تناك ناو « ءانثتسالا ىلع بصنف ريغ ىنعب تناك نإ : یطرقلا لاق « عم

 نم باتكلا اوتوأ مهنأ ريغ لضفلل نوقب اسلا نحت ىنمملاو « مذلا هبشي امي حدملا ديك أت باب نم وهو . ءانثتسالل یھ

 . دوجولا ىف ارخأتم ناكنإو لضفلا ىف قب اسلا وه خسانلا نآل « خسنلا ىنعم نم هيف جدأ ام هيف ديك أتلا هجوو « انلبق
 ء؛سنجلل ماللا ( باتكلا اوتوأ ) هلق . اماو اأ هنوك عم < نورخألا نحن » هلوق عقوم رهظي ريرقتلا اذهو

 رظن هيفو « ةاروتلا باتك-!اب دارملا : ىطرقلا لاقو . نآرقلل « هانيتوأ » ىف ريمضلاو ‹ ليجمالاو ةاروتلا دارملاو

 انيئوأ ام ان ء رابخإلا حص امل ةاروتلا دارملا ناك ولف « باتنكلا ىلع ريمضلا داعاف «مهدعب نم هانيتوأو » هلوفل

 خيش ناملا ىبأ نع قشمدلا ةعرز ىبأ ةءاور ىف ةتب اث یهو « دعب نم هانيتوأو » هلوق لصألا نم طقسو . نآرقلا

 امان ىتأيسو «دانزلا ىبأ نع ةنيبع نبا قيرط نم مسمل اذكو « هنع نييماشلا دنسم ىف ىناربطلا هجرخأ « هيف ىراخبلا

 ء رثك الل اذك ( ماع ضرف ىنلا مبمو. اذه مث ) هلو . ةريره نأ نع رخآ هجو نم باوبأ دعب فصلا دنع

 هيلا ريشأو <« هميظعل ضرف هضرفب مويلاب دارملاو « ةعججا موب مويلاب دارملاو « مهيلع هللا ضرف ىذلا د ىومحللو

 .لوسر لاق : الاق ةفيذح ثيدح نمو « ةريره ىبأ نع رخآ قيرط نم مسم دنع اک مالكلا لوأ ىف ركذ هنوكل اذهب

 هنيعب مباع ضرف ةمملا موب نأ دارملا سيل : لاطإ نبا لاق . ثيدحلا «.انلبق ناك نم ةعجا نع هلا لضأ ل هلل

 موي مهيلع ضرف هنأ  معأ هللاو  لدب امن ]و « نمؤم وهو هيلع هللا ضرف ام كرتي نأ دحأل زوج ال هنآل . هوكرتف

 ضايع لامو « ةعمللا مويل اودتم ملو وه مايإلا ىأ ىف اوفلتخاف « مهتعيرش هيف اوميقيل مرايتخا ىلإ لكو ةعمجلا نم

 اورمأ اونوكي نأ نكمي . ىوونلا لاتو . اوفلتخاف لدب اوفل اخت ليقل هنيعب ماع ضرف ناک ول هنأب هعثرو اذه ىلإ

 هاور ام هل دهشيو . ىبتنا اؤطخاف كلذ ىف اودهتجاف رخآ موب هلادبإ غوسي مأ هنيعت مزلي له اوفلتخاف احرص هب

 اؤطخاف ةعمجلا اودارأ : لاق ( هيف اوفلتخا نيذلا ىلع تبسلا لعج امن] إل ىلاعت هلوق ىف دهاجم نع حبحص دانساب ىربطلا

 متاح ىبأ نبا ىور دقو : كلذ ىف ىراصنلاو دوبيلا فالتخا فالتخالاب داري نأ لمتحيو . هناكم تبسلا اوذخأو

 ىلع ضرف هللا نإ  هظفلو ءاوبأف هذيعب ةعحلا موي مهياع ضرف مهنأب حب رصتلا ىدسلا نع رصن نب طابسأ قيرط نم
 بيجعب كلذ سولو « مهيلع لم « انل هلعجأف اًئيش تبسلا موي قلخ مل هللا نإ ىسوم اي : اولاقو اوبأف ةعمجلا دوييلا
 نولئاقلا مو ال فيكو « كلذ ريغو ( ةطح اولوقو ادج بابلا اولخدا ا ىلاعت هلوق ىف مه عقو اک مهتفل اخع نم

 « داهتجالاب هيلا ةيادهلا دار نأو « هيلع انل صن نأب دار نأ لمتحي ( هل هللا انادبف ) هل . ( انيصعو انعم إل
 هللا لوسر اهمدقي نأ لبق ةنيدملا لهأ عمج » لاق ن ریس نب دمع نع حی دانساب قازرلا دبع هاور ام ىناثلل دهشيو

 لبف « كلذك ىراصنللو ٠ مايأ ةعبس لك هيف نوعمتمجب اموي دوجأل نإ : راصنالا تالاف « ةعمجا لزنت نأ لبقو هلي 5

 ةرارز نب دعسأ ىلإ اوعمتجاو « ةيورعلا موي هواءجل . هرکشنو ىلصتو ىلاعت هللا ركذ فف هيف عمت اموي :لعجنلف

 هلف السم ناك نإو اذهو ةنآلا ( ةعمبجا موي نم ةالصال ىدون اذإ إل كلذ دعب ىلاعت هلل لولأو دوا pt للصف

 كلام نب بعك ثيدح نم دحاو ريسغو ةم زخ نبا هحدصو هجام ناو دواد وبأو دمحأ هجرخأ نسمح دانسأب دهاش

 ني ريس نبأ لسرف . ثيدحلا « ةرارز نب دعسأ ةئيدملا قلب هللا لوسر مدقم لبق ةعمجلا انب ىلص نم لوأ ناك لاق
 وهو ىجولاب هيلع مقلب ىنلا نوكي نأ كلذ عنمب الو « داهتجالاب ةممجا موي اوراتخا ةباحصلا كتل وأ نأ يلع لدي
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 مدق ام لوأ مج عج كلذلو « ىنطقرادلا دنع سابع نبا نع ثيدح هيف درو دقف مث « اهتماتإ نم نكسمتي لف مب

 ىف ةكحلا ىف ليقو . قيفوتلاو نايبلا ىرحي ةعمجلل ةءادهلا تلصح دقف اذه ىلعو <« هريغو قحإ نبا ءاكح اك ةنيدملا

 ىلاعت هللا نالو « هيف ةدابعلاب لغتشي نأ بسانف ةدابعلل قلخ امنإ ناسنإلاو « هيف مدآ قلخ عوقو ةعمجلا ممرايتخا

 دوجأا ) هلق . هيف ةدابعلاب كلذ ىلع ركشب نأ بسانف اهب عفتذي ىذلا ناسنإلا هيف دجوأو تادوجوملا هيف لكأ

 تبسلا موي دوهالو « انل وهف » ةميزخ نبا دنع ةريره ىلأ نع ىربقملا دعس ىنأ ةباور ىف ( دغ دعب ىراصنلاو ادغ

 : ىطرقلا لاق مهدابتجا ىف مهئطخو مرايتخا رابتعاب مملو ىلاعت هللا ةيادهب انل هنأ ىنعملاو « دحالا موي ىراصنلاو .

 دب الو ءدغ دعب » هلوف اذكو « ادغ نومظعب دولا هر دقتو فوذحم قلعتم وهو . فرظلا ىلع بوصنم انه ادغ

 هنع ربخلا نوكي نأ لصالا : كلام نبا لاتو . ىهتنا ةئجلا نع اربخ نوكي ال نامزلا فرظ نآل ريدقتلا اذه نم

 نيريخ نامزلا افرظ نوكي نافاضم انه ردقيف ليحرلل دغ دعبو بهأتلا ادغ كلوقاك ىناعملا ءامحأ نم نامزلا فرظب
 مالك نم هجوأ وهو « ضايع كلذ وحن ىلإ هقبسو . ه١ دغ دعب ىراصنلا ديبعتو ادمن دوهلا دييعت ىأ « امهنع

 ضرف ريدقتلا ناف « « هل هللا انادهف ماع ضرف » هلوقل « ىوونلا لاق اك ةعجلا ةيضرف ىلع ليلد ثيدحلا ىفو . یطرقلا

 نأ هيفو . « انيلع بتك» ظفلب ملسم دنع دانزلا ىبأ نع نايفس ةياور ىف عقو دقو « انيدهو اولضف انيلعو مهلع

 نأو « ةمالا هذبب صوصخم أطخلا نم عامجالا ةمالس نأو « ةئ.لا لهأ لوق وه ا ىلاعت هللا نم لالضالاو ةيادهلا
 نمز ىف داهتجالا نأو « دساف صنلا دوجو عم سايقلا نأو « لطاب لاطبإلاب هيلع دوعي لصآلا نم ىنعم طابنتسا

 نومسي اوناكو ةممج هلك عوبسالا ةيمست كاذ ىلع لديو « اعرش عوبسألا لوأ ةعملا نأو « زئاج ىحولا لوت

 ناب هيفو « كلذ ىف موعبتف دوهلل نيرراحم اوناكمهنأ كلذو « سنأ ثيدح ىف ءاقستسالا ىف قايس اک انيس عوبسالا

 ىلاعت هللا اهداز ةقياسلا ممآلا ىلع ةمالا هذه لضف ديزل حضاو

 ملا موي يلسفلا ٍلصَق بسا - ؟
 ؟ هاسنلا ىلع وأ «ةمدلا موي ٌدوهمت ىبصلا ىلع لهو

AVYنُ امهلع نا ىضر ر نب هللا دبع نع جفاذ نع تام انّربخأ لاق فسوي ' نب هللا دبع شو —  

 « لستغيلف ةمجلا "6 دحأ ءاج اذإ ٠ لاق كَ هلا لوسر
 NERE ىف هافرط ماب ٹیم ا ]

 ن اس نع یرهرلا نع كلام نع ةي رب وج انربخ أ : لاق ءامسأ نب دح ن هلا دبع شرو - ۸

 خد ذ | ةمجلا م ع ةبطخلا ىف ا باطأتا نب رع نا » امهنع ا ىضر رع نبا نع رع ن هللا دبع

 بلقأ مف تاش ىلإ : لاق ؟وذه قءاس يأ : هرم هداف « هي ”ينلا باحصأ نم نيلروألا نب رجابلل نم لج
 هلع هلا لوسر ّنأ تاغ دقو ؟ ابا هوضألاو : لاقف . تأضوت نأ ذأ رف  نيذأتلا تمس ىتح لهأ ىلإ
 « لسفْاب أب ناك

 [ ۸۸۲ : یف هفرط .۔ ۸۷۸ ثيدحلا ]



AV4 - AYY klنسما  

 نع راسب نب ءاطع نع اس ن تازئص م كلزأم انربخأ لاق فس و نب هللا دبع هش س ۹
 و ° ل 2 2 ف و 2

 2 ١ ىلا 5 ١

 « ملتح لك ىلع بجاو ةعجلا موب لغ » لاق إب هللا لوسر نأ هنء هللا ىضر ئردللا ديمس ىبأ

 رهتفاو « فالخلا نم هيف عقو امل كىلا ركذي م : ريذملا نب نيزلا لاق ( ةعمجا موي لسغلا لضف باب ) هلوق

 ةعمجا موي دوش ىصلا ىلع لهو ) هلق . هتوبث ىلع ةلدالا قفتت ىذلا ردقلا وهو هيف بيغرتلا هانعم نال لضفلا ىلع

 ىلع له مجرت : لاقف ةمجرتلا نم ىناثلا قشلا اذه ىلع نيتلا نبا هاكح ايف كلملا دبع وبأ ضرتءا ؟ ( ءاسذلا ىلع وأ

 باجأو « هريغالو دوهش بوجو ركذ هيف سيل و « لستغیلف ةعملا کدحأ ءاج اذإ د دروأو ؟ ةعج ءاسنلا وأ ىصلا

 لدف « ملت لك ىلع » لاق ثيح بابلا ىف تلاثلا ثيدحلابف نايبصلا امأ « مهنع بوجولا طوق دارأ هنأب نيتلا نبا
 نهلع بحن ضورؤلا نال ءاسنلا نع ابطوقس ىلع لبلد هيف ىدوادلا لاتو : لاق « نايدصلا ىلع ةبجاو ريغ اهن :أ لع
 اصتخم مالتحالا سيلو « مالتحالاك غوابلل ةمالع نهقح ىف ضيحلا ناب بقعتو « مالتحالاب ال ضيحلاب رک الا ىف

 مكح هكحو نسلا وأ لازئالاب غلبيو الصأ ناسنالا اتع ال دقف الإو بلاغلا هن وكلا ربخلا ىف ركذ ام ]و لاجرلاب

 ةفرعم ىلإ جاتحيف  رابخالا هلع تلد ا اهيلا حاورلل عرش ةعمجلا لغ نأ ىلإ راشأ امتإ : رينملا نب نيزلا لاقو . ملحن

 مومع ىف ىصلا قح ىف لام>الا عوقو ىلإ ةراشالل ةج رتا ىف ماوفتسالا لمعتساو « هلسغ بلطيف هحاور بلطي نم

 « مدحأ »ىف نلخدي نأب لاهتحالا نهب عقبف ءاسذلا امأو « هجرخع رخآلا ثيدحلا ىف لّتحلاب هديقت نكل « مدحأ د هلوق
 ىراخبلا لعلو . ه ١ ةعمجا جرخ ليللاب هديقت نكسل « دجاسملا نوعنم ىف ىهنلا مومع لاتحا اذكو « عبتلا قي رطب

 الو ةأ ما ىلع ةممج ال نأب حرصملا ثيدحلا ىلإو < عفان ثيدح قرط ضعإ ىف ابرق ىتأيس ام ىلإ ءاسنلا ركذي راشأ

 هلي ىنلا نع بارش نب قراط ثيدح نم دواد ىبأ دنع وهو احيح دانسالا ناكنإو هطرش ىلع سيل هنوكس ىص

 كردتسملا ىف کاملا هجرخأ دقو. ها هآر هنأ الإ مث رب ىنلا نم قراط عمسي ملذ دواد وبأ لاق نكل , تاقث هلارو

 لاجرلا ريغ نم ةعمجا رض نم نأ كلام نغ لقنو : ا نيزلا لاق ‹ ىرعشالا ىسوم یبا نع قراط قيرط نم

 ىف فنصملا دروأ مث . الف قافتا مال اهرضح ناو « ةعمجا بادآ رئاسو لسغلا هل عرش لضفلا ءافتبال اهرضح نا
 ةمملا مدحأ ءاج اذإ » ظفلب هنع كلام ثيدح نم هجرخأ رمع نبا نع عفان ثيدح اهدحأ : ثيداحأ ةثالث بابلا

 نأ هرهاظو « بيقعتلل ءافلاو « قومبلا هجرخأ ٠ه ذف مهثدح امفان نأ كلام نع بهو نبا هاور دقو « لستغیلف

 عفان نع ثيللا ةياور ىف هب احرصم ءاج دقو ٠ مدحأ دارأ اذإ ريدقتلا امتإو دارملا كلذ سيلو « .ىجلا بقعي لسفلا

 نيب اومدقف لوسرلا متيجان اذإ إل ىلاعت هلوق كلذ يظن و « لسةغيلف ةعملا ىقأي نأ مدحأ دارأ اذإ » هظفلو ملسم دنع

 ابيرق ىنالا ةريره ىلأ ثيدح ثيللا ةياور ىوقيو . فالخ الب ةاجانملا متدرأ اذإ ىنعملا ناف ( ةقدص ماوجن ىدي
 ىلع هلم نم لوق داسف اذهب فرعو « لسغلا نع حاورلا ريخأت ىف برص وهف « حار مث ةعملا موب لستغا نم » ظفلب

 هتياور ىف ثيللا نيب دقو « دحاو هجرخمو دحاو ثيدحلا نال « ةالصلا ال مويلل لسغلا نأ ىلع هب جتحاو هرهاظ

 هقرط جيرختب ىنتءا دف ادج ةرومشم ثيدحلا اذهل رمع نبا نع عفان ةباورو « ةريره ىنأ ثيدح هاوقو ٠ دارملا

 هقرط نم ىل عقو ام تعمجو هتاف ام تعبقت دقو « عفان نع هوور اسفن نيعبس قيرط نم هقاسف هحيحص ىف ةناوع وبأ

 بوس رک ذ انه هنم دافتسي اف ؛ اسفن نيرشعو ةئام عفان نع هاور نم ,ءامسأ تغايف كلذ ىضتقا ضرغل درفم ءزج ىف



 ةا هنالك - ۳۵۸ 1 ١

 اذاف « مهلامعأ ىف نودغي سانلا ناك » غبصأ نب مساقو ةناوع ىب دنع عفان نع ةيمأ نب ليعامس] هياور ىنف « ثيدحلا
 اهنمو « لستغيلف ةعملبا كنم ءاج نم : لاقف مقلب هللا لوسرل كلذ اوكشف « ةريغتم بايث مهيلعو اوءاج ةعملجا تناك

 رانملا اذه داوعأ ىلع هلو هللا لوسر تممس , ربع نبا نع عفان نع ةبيتع نب كىلا ةياور قف « لوقلا لع ركذ

 دنع كلا قيرطو < مكسملا نع سيق نب عسيلا ةباور نم هدئاوف ىف صاصجلا بوعي هجرخأ « لوقي ةنيدملاب

 هاور اذكو «حارو» هدنعف «ءاج ه هلوق الإ بابلا ثيدح ظفلب قايسلا اذه نودب هنع ةبعش ةءاور نم هريغو ىاسنلا

 یف كلذ راركت ىلع لدي ام اهنمو « عفان نع مهتئالث كلامو روصنمو بوبأ نع نامبط نب هارب ةياور نم ىثاسنلا

 ةدايز اهنمو . ثيدحلا « لاق ةعمجا موي بطخ اذإ ناك د ظفلب ىجكلا لسم ىلأ دنع عفان نع ةيريوج نب رخص ةياود

 ةعرلبا ىتأ نم » ظفلب ماع ىف نابح نباو ةي زخ ناو ةناوع ىنأ دنع عفان نع دقاو نب نامّْنع ةياور ىنف نتملا ىف

 نوكسي نأ ىشخأ : رازبلا لاق نكل « تاقث هلاجرو « لسغ هيلع سيلف اهتأي ل نمو « لستغيلف ءاسنلاو لاجرلا نم
 نابح نباو ةعزخ نباو ىناسنلاو دواد وبأ هجرخأ اضيأ دانسالاو نثملا ىف ةدايز اهتمو . هيف مو دقاو نب نامثع

 رع نبأ نع عفان نع جشألا نب هللا دبع نب ريكب نع ىتابتفلا سابع نب شايع نع هل اضف نب لضفم نع قرط نم مثريغو

 قااربطلا لاق <« لسفلا ةمما ىلإ حار نم ىلعو « ملتح لك ىلع ةبجاو ةعمللا و عب هلا لوسر لاق : تلاق ةصفح نع
 « تاقث هتاور : تلق . لضفم هب درفت شايع الا هنع الو « ريكب الا ةصفح ةدايزب عفان نع هور مل : طسوآلا ىف
 ىف ىفأيسف « ةباحصلا نم هريغ نمو ب ىنلا نم رمع نبا هعمسي نأ عنام الو رخآ ثيدح وبف اظوفح ناک ناف

 ىف : ديملا قيقد نبا لاق ٠ نوتا فالتخا عم اس الو ملل ىنلا نع هيب أ نع رمع نبا ةياور نم بابلا ثيداحأ ىناث
 الصتم لسغلا نوكي نأ ربتعي هنأ ىف كلامل هب لدتساو « ةءجلا ىلا ءىجلاب لسفلاب مالا قيلعت ىلع ليلد ثيدحلا

 ىنألا سابع نبا ثيدح مهل دهشي و « رجفلا دعب نم *ىرحبي : اولا روم لاو ثيللاو ىعازوالا هقفاوو « باهذلاب
 ىلعأ هيف عمسأ لو « معن: لاقف ؟ ءوضولا هيفكب له ثدحأ مث لسدغا نمع لس دمحأ تمم : مرثالا لاقو . ابيرق

 .هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس نع حيمص دانساب ةبيش ىلأ نبا هجرخأ ام ىلإ ريشي . ىزبأ نبا ثيدح نم
 نأ فرع اذإ : لاقي نأ رظنلا ىضنقمو < لسغلا ديمي الو أضوتيف ثدحب مث ةعملا موب لستفب ناك هنأ » ةبعص هلو

 هسبيصي نأ ىشخ نف ةبيركلا ةحنارلاب ىذأتلا نم نيرضاحلا ةياعر فيظنتلاو ةعمجلا موي لسغلاب سالا ىف ةكحلا

 طرشف كلام هظحل ىذلا وه اذه لعلو « هبامذ تقول لسغلا رخؤي نأ هل بحتسا هفيظنت ليزي اه راهنلا ءانثأ ىف

 اداعب] ىرهاظلا دعبأ دقل و : ديعلا قيقد نبا لاق . لعأ هللاو فيظنتلا رياغي ام نمألا لصحيل لسغلاب باهذلا لاصتا

 , هدنع'قك بورغلا لبق لسّغا ول ىتح ةعحلا ةالص ةماقإ ىلع لغلا مدقت طرتشي مل ثيح هنالطبب اموزجب نوكي نأ داكي
 ..ةلازال لسغلا نأ تاياررلا ضءب نم نيبت دقو « ثلاثلا بابلا ثيدح ىف ىتأ يس اک ىنعي ؛ مويلا ىلإ لسذلا ةفاضاب اقلعت .

 نيرضاحلا ىذأت مدع دوصقملا نأ هن مهفر : لاق « باوبأ دعب ةشئاع ثيدح نم ىتأيس اك ىنعي ةمركللا حاورلا
 ناك اذإ ىنعملاو . هب دتعي مل دوصقملا اذه لصحتي ال ثيحب همدق ول لوقأ كلذكو « ةعمجا ةماقإ دعب ىتأتي ال كلذو

 ىك دقو : تلق . ظفللا درجم عابتا نم ىلوأ هب مكسحلا قلعت و «ءايتاف عطقلل انراقم انظ وأ امطق صنلاك امولعم
 لوق هنأ مزح نبا ىعداو . هنن أ ام لعف الو ةعمجلل لستغي مل ةالصلا دعب لستغا نم نأ ىلع عامجالا بلا دبع نبا

 ؛ هنن لئاط ال ا ليوطتلا ىلإ ىضفي درلاو ؛ عاملا ددصب وه اع كلذ ريرقت ىف لاطأو نيعباتلاو ةباحصاا نم ةعاج



۳۹ ۸۷٩۹ - A۷۷ ثيدححلا 

 طرتشي ال هنأ ىلع لدي ام مهنع دروأ امن ]إو « ةعجلا ةالص دعب لاستغالا ءازجاب حرصتلا ركذ نم دحأ نع دروب ملو

 سمشلاك رهاظ امهنإب قرفلاو هدعإ وأ لاوزلا لبق ام نيب قرف ال هنأ هنم وه ذخاف . ةعمللا ىلإ باهذلاب لسغلا لاصتا
 ىف هاضتقم حيرصالا مدقت دقو « ةعملبا رضحح مل نمل عرشي ال لسغلا نأ ىلع ثيدحلا موهفم نم لدتساو . لعأ هللاو

 هلوقو . ةيفنحلا رثك ال افالخ روما لاق هبو « ةيعفاشلا دنع حصآلا وه اذهو « عفان نع دقاو نب نامثع ةياور رخآ
 ناك نمل لماش کم اف الإو بلاذلا هنوكل ءىجلا رك ذو « هيف ماقت ىذلا ناكملا وأ ةالصلا هب دارملا « ةعملا د هيف
 نأ عم انسمأي ناك هلوقل ةنيرقب الإ بوجولا ىلع لمح ال سالا نأ ىلع هب لدتساو « هب اقم وأ عماجلل ارواجم
 ىتح بوجولا ىلع اهئاف لمفا ةغيص فالف اذهو < كلاثلا ثيدحلا ىلع مالك لا ىف ىتأيس اک بدنلا ىلع هولمح روما
 هللا ىضر رمع نبا نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع ىرهزلا نع كلام ثيدح ىتاثلا ثيدحلا . بدنلا ىلع ةئيرق رمظن

 كلام نع ءامسأ نب ةيريوج ةياور نم هدررأ ثيدحلا « ةعجلا موي ةبطخلا ىف مئاق وه انيب باطخلا نب رمع نأ » امهنع
 قيرط نم هجرخأ نأ دعب ىوغبلا نع ىلعام“إلا كغ « رمح نا ركذ هيف سيل كلام نع أطوملا ةاور دنع وهو
 ةيربوجو ةدابع نب حور ريغ ربع نب هللا دبع كلام نع دحأ ثيدحلا اذه ىف ركذي مل هنأ كلام نع ةدابع نب حور

 اطوملا ىف ىنطقرادلا لاقو . رمع نبا ركذي هلع ليتح نب دحأ هجرخأ یدم نا نمحرلا دع اضيأ امهعبات دقو . ها

 لييذلا مصاع وبأو : لاق مث ةثالثلا ءالؤه ركذف مهنع الوصوم أطوملا جراخ هنع تاقثلا كلام باحصأ نم ةعامج هاور
 مدين اسأ قاس مث. لاقم مهضعإ ىف ممريغ ةعامج رك ذو « ءاطع نب باهولا دبعو لسم نب ديلولاو نامرط نب ميهاربإو
 ىرهزلا نع هاورو « هنع ىضاقلا نإ نب ليعامسإ ةبارر ىف ىنمقلا كلام نع هلصو نميف ربا دبع نأ دازو « كلذ ملا

 دانسا هيف ءايمأ نب ةيريوجلو < غبصأ ن مساق دنع نإ وأ وبأو لأ دنع رمعمو ملسم دنع ديزي نب سوب الوصوم

 هللا ىضر رمع نبأ نع عفان نع هنع ناسغ ىبأ ةياور نم هريغو ىواحطلا هجرخأ كلام نع هتياور نم ىلعأ رخآ

 ةياور ىهو « ايب » ريصتف ءام د اهيف دازيو عابشإ الب قبت دقو « ةحتفلا تعبشأو « نيب ه هلصأ ( انب ) هل . امنع
 «لخذ ذإ ةمركو ىليصالاو ىلمتسملا ةءادد ىف (لجر ءاج ذإ ) هل . ةأجاغملا ىنعم هيف نامز فرظ ىهو . سنوي
 ةعيب دوش نم ل-يقو « اردب دهش نم ليقو « نيتلبقلا ىلإ ىلص نم مهفي رعت ىف لبق ( نيل وألا نيرجاهملا نم ) هلو
 ةعقو لبقو ةلبقلا ليوحت دعب رجاه نف « هقبسل فيرعتلا ىف ىلوأ لوآلاو ةيدسن بتارم املأ كش الو . ناوضرلا
 ًأطوملا ىف كلام نع امهتياور ىف مساقلا نباو بهو نبا ىم دقو ؛ ليوحتلا لبق رجاه نم ىلإ ةبسنلاب رخآ ره رد
 ةياور ىف عقو اذكو « هريغو ىفاشلا دنع ىرهزلا نع هتيامر ىف رمعم هايس اذكو ؛ نافع نب نايثع ر ركذملا لجرلا
 .: .وبأ اضيأ هامس دقو « كلذ ىف افالخ ملعأ ال : ربلا دبع نبا لاق « رمع نبا نع عفان نع ديز نب ةماسأ نع بهو نبا
 ةعاس ةبأ ) لوف . نالف اي هل لاق ىأ ( هادانف ) هلو . نيباب دعب نايس اك لسم دنع ةصقلا هذه هتباور ىف ةريره
 رضاحلا تقولا ىلع قلطتو ردقم راهناا نم ءزجم مسا ةعاسلاو « اهب مهفتسي ىأ فيلات ةيناتحتلا ديدشتب ةيأ ( هذه
 درو دقو ؟ ةعاسلا هذه ىلإ ترخأت مل لوقي هناكو « داكن او خبب ون ماهفتسا ماهفتسالا اذ-هو « انه دارلا وهو
 لاقف ريع هلع ضرعف د سم ةبأور فو « ةالصلا نع نوستمت م : رع لاف ةريره ىنأ ةءادر یئ راكنالاب حيرصتلا

 دأصو < رخألا ظفح ل ام ةاورلا ضعب ظول هلك كلذ لات رمع نأ ربظي ىذلاو « ءادناا دعإ نورا لاج ر لاب ام

 ‹ ارق نايس اک فحصلا ک الملا تورط تضقنا اذإ اهنأو اهيف بیغرتلا عقو ىنلا ريكستلا تاعاس ىلإ حيبلتلا رمع



 ةا باتك و ۴۳۹۰

 ىلا ) هل رخأتلا نع راذتعالا ىلإ ردابف كلذ ناع ميفو « تايانكلا قشرأو تاضيرعتلا نسحأ نم اذهو

 تعمسف قوسلا نم تبلقنا د لاق ثيح ىدبم نب نمحرلا دبع ةياور ىف هلغش ةبج نيب دقو < هلوأ مضب ( تلغش

 ءىثب لغتشأ مل ( تأضوت نأ ىلع دزأ ملف ) هلق ٠ باوبأ دعب ىتأيس اک بيطخلا ىدي نيب ناذالا هب دارملاو « ءادنلا

 ءوضولاو ) هلق . ةبطخلا ىف رمع عورش ءادتبا ىف دجسملا لخد هنأ ىلع لدي اذهو . ءوضولاب الإ ءادنلا تعم نأ دعب

 فاضم ناث راكنإ ةيف هيلع هل هجتا رخآ ىنعم هنم طبنتسا هنكل ريكبتلا كرت ىف هرذع لبق هناب راعشإ هيف ؟ ( اضيأ

 اضبأ ءوضولاو ىأ < ملم حرش ىف ىوونلا رصتقا هيلعو « بصنلاب انتياور ىف « ءوضولاو » هلوقو « لرآلا ىلإ

 لسفلا تكرت ىتح ةليضفلا تيوفتو تقولا ريسغخأتب يفتك ام ىنعملاو ؟ لغلا نود هترتخا وأ هلع ترصتقا

 ؛ هيلع رصتقي اضيأ ءوضولاو ىأ فوذح هربخو أدم هنأ ىلع عفرلا ىطرقلا ذوجو ؟ ءوضولا ىلع ترصتقاو

 : نكس الءوضولاو ب: راكن إلا ىنعم ىلإ هجرفم بصنلا نآل عفرلا ىلع ةاورلا قفتا : لاقف ىلا برغأو

 لاق د ريثك نبا ةءارقك مابفتسا ةزمه نع ضرع ىه : ىطرقلا لاتو . ةفطاع واولا نأ رهاظلاو . مدقت ام هباوجو

 لسغلا كرت هيلا تفضأ ىتح ةعمجلا ىلإ ريكبتلا لضف كتاف نأ كفكي ملأ ىأ ءاضيأ » هلوقو « هب متمآو نوعرف

 راذتعالاب ءافتك | هنع تكس هنأ رهاظاو ؛ كلذ نع ناثع باوج ىلع تاياورلا نم ءىش ىف فقأ ملو ؟ هيف بغرملا

 هدنع ضرامت هلال لسغلا كرت امنو « ءادنلا عامس دنع رداب هنأو «تقولا نع الهاذ ناك هنأ ىلإ راشأ دق هنآل لوالا

 كاذلف هتيضرف ىرب ناك هلعل و « ةبطخلا عامس رثآف هيف بغرم امهنم لكو لسغلاب لاغتشالاو ةبطخلا عام كاردإ

 ةيروج ةياور ىف نأ الإ « رومأملا ركذي مل تاياورلا عيمج ىف اذك ( لسفلاب ىمأي ناک ) هلق . لعأ هللاو . هرثآ

 انآ انأ لع دقل: هل لاق سمع نا » ةصقلا هذه ىف ىراحطلا دنع سابع نا ثيدح ىفو « صون انكم ظفلب عفان نع

 دقو . لولعم هلأ الإ م تاقث هتاور « ىردأ ال : لاق ؟ اعيمج سانلا مآ نولوالا نورجابملا منأ : تلق . لسغلاب

 ىلإ مدحأ حار اذإ : لاق ل هللا لوسر نأ اوعمست ملأ : لاق رمع نا ه ةصقلا هذه ىف ةريره ىبأ هنادر ىف عقو

 اذه فو . نيلوآلا نيرجابملاب صيصختلا مدع ىف رهاظ وهو « امهريغو نيحبحصلا ىف وه اذك « لستغلف ةعمجا

 نم ىلع هراكنإو ‹ مهنيد حلاصب محل ءممأو « هتيعر مامالا دقفتو « راما ىلعو ةبطخلا ىف مايقلا دئاوفلا نم ثيدحلا

 ىهنلاو فورعملاب سالا نأ و « كلذب هنود وه نم عدتريل راكنالاب هتبجاومو « لولا ميظع ناک ناو لضفلاب لخأ

 ٠ ىمآلا ةالو ىلإ راذتعالا هيفو . كلذب بطاخلا نع مالكلا عنم طوقسو « اهدسفي ال ةبطخلا .انثأ ىف ركنملا نع

 عقرب مآب مل رمع نال « ةعمجلا ىلإ روكبلا ةليضف كرت ىلإ ىضفأ ولو ءادنلا لبق ةعملا موي فرصتلاو لغشلا ةحابإو
 « ربع نمز ىف تناك اه وكل ءادنلا لبق ةعملا موي عنم ال قوسلا نأ ىلع كلام هب لدتساو . ةصقلا هذه دعب قوسلا |

 ةعملجا ىلإ هجوثلا ةليضف نأ هيفو . امف رجنملا ةاناعمو «قوسلا ءالضفلا دومش هيفو . ناثع لثم املا بهاذلا نوكل و

 « بحي ال ةيطخلا دوهش نأو « ناذآلا عاب بحي امن ] ىعسلا نآل ةجح هيف : ضايع لاقو . نيذأتلا لبق لصحت امن] ,

 لدي ام مدقت لب « ةبطخلا تاوف ءادنلا عامس ىلإ ريخأتلا نم مرلي ال هنأب بقعتو . ةيكلاملا رثك أ لوق ىضتقم وهو

 اهدومش بحب ال هنأ ىلع ليلد هيف سيلف ءىش !منم هتاف نوكي نأ ريدقت ىلعو . یش ةبطخلا نم ناع تفي مل هنأ ىلع

 وهو « هكرت ناثع ىلع هراكذإو ةبطخلا رمع عطقل بجاو ةعما لسغ نأ ىلع هب لدتساو . ةعمجلا هب دقعنت نم ىلع

 ' سيل لسغلا نأ ىلعو « كلذك لسفلا نوكيف ةعمجا ىلإ ريكبتلا ىهو ةروكذملا ةنسلا كرت هيلع ركنأ هلال بقعتم .



۴۳۱ ۸9۹ - A۷۷ ثيدحلا 

 مياس نب ناوفص نع اضيأ كلام ثيدح ىااثلا ثيدحلا . دعب ثيدحلا ىف هيف ثحبلا ىتأيسو . ةعملا ةحصل اطرش
 « لوالاك نويندم هلاجرو « هدانسإ ىف كلام ىلع أطوملا ةاور فلتخ مل « ىردخلا ديعس ىنأ نع راسي نب ءاطع نع

 , نابح نبا دنع ناوفص نع ىدرراردلا هتياور ىلع اكلام عبات دقو ؛ ءاطع نع ناوفص ىعبات نع ىعبات ةا ور هيفو

 ىذورملا ركب وبأ هجرخأ ةر ره ىنأ نع راسي نب ءاطع نع مياس نب ناوفص نع هأورف قحا نب نمحرلا دبع امهفلاخو

 لعبنتساو . هيف ام مدقت دقو « هيلا ةفاضالل موال لسغلا لاق نمل هب لدتسا ( ةعمللا موي لسغ) هلق . هل ةعمجا باتك ىف
 دقو « ةينلاب الإ ةعمجا لسغ نع رحي ل هيف لسفلا ةروص تدجو ول ىتح اصوصخ السغ ةا مويل نأ اضيأ هنم
 « ةعمجلل رخآ السغ دعأف ةبانج نع كلسغ ناك نا » ةعملا موي لستغي هآر دقو ه-نبال لافف ةداتق وبأ كلذب ذخأ
 بالا ىف وه اذكو ةمجلا موب لسغلا بابلا ثيدح ىف سم ةياور ىف عقوو . امهريغو رذنملا نباو ىواحطلا هجرخأ
 ماللا نوكي نأ لمتحمو ٠ لسفلل افرظ لمج مويلا نركلا نك هيف دجو ثرح لسغلا نأ هرهاظو « اذه دعب ىذلا
 هب لدتساو , بلاغلا هنوكل مالتحالا ركذ امنو « غلاب ىأ ( لتحت لك ىلع بجاد ) هل ٠ ناتياورلا قفتتف دبعلل
 نبا هاكح دقو  ةعجلا لسغ ةيضرف ىلع بجاو هلوقب لدتساو « باوبأ ةيئامث دعب ىتأيس اک كلذ ىف ءاسنلا لوخد ىلع

 مزح نبا هاكحو ؛ دمحأ نع نيتياورلا ىدحاو رهاظلا لهأ لوق وهو ءامهريغو رسأي نب رامعو ةريره ىبأ نع رذنملا

 الإ كلذب عرصتلا مهنم دحأ نع اف سيل نكلل مهنع ةباورلا قاس مث « دعب نمو ةباحصلا نم مج عمجو رمع نع
 نبا هاكحو « « ةعحلا موي لسغ عدم السم نظأ تك امد دعس لوقكةلمتع ءايشأ ىلع كلذ ىف دمتعا امناو « اردأن
 صن دق : ديعلا قيقد نبا لاق , هبهذم ىف فورعم كلذ سيل هريغو ضايع ىضاقلا لاقو « كلام نع ىباطحلاو رذنملا

 . ديلا ىف كلذب كلام نع ةياورلاو . ها هبا كلذ ىبأو هرهاظ ىلع هيهذم سرام ل نم هلمڅ هبوجو ىلع كلام

 ةمي زخ نبا نع نب رخأت لا ضعب ءاكحو . بج اوہ سيلونسح : لاقف هنعلثس هنأ كلام نع بهشأ قيرط نم اضيأهيفو

 ةدع ىف ثيداحأ ةدعب ابردنم هنوكل جتحاو « رايتخالا ىلع هنأب هجيج ىف حرص دقف هيلع طاغ وهو « انباحأ نم

 نيا ىيدح دروأ نأ دعب ةلاسرلا ىف ىعفاشاا لاق دقو « برختساو ىعفاشال الوق جرس نبال ةينغلا حراش هاكحو . مارت

 « لسغلاب الإ ةعمجلا ةالصل ةرابطلا ىزج الف بجاو هنأ امهنم رهاظلا « نيينعم بجاو هلوق لمتحا : ديعس ىنأو رع
 تمدقت ىلا رع عم نامثع ةصقب ىناثلا لاتحالل لدتسا مث .ةفاظنلاو قالخالا مركو رايتخالا ىف بجاو هنأ لمتحاو
 لسفلاب مالا نأ الع دف امهنأ ىلع كلذ لد لسغلل جورخلاب رمع هرمأي ملو لسغلل ةالصلا نع كرقي مل اسف : لاق:

 نباو نابح نباو ىواحطلاو ىريطلاو ةمب زخ نب اكةلأ#لا هذه ىف نيفنصملا رثكأ لوع باوجلا اذه ىلعو . ها رايتخالل

 سيل لسغلا نأ ىلع مهنم اعامجإ ناكف كلذ ىلع امهوقفاو ةباحصلا نم رضح نم نأ هيف مهضعب دازو ءارج لهو ربلا دبع

 « ةئزحم لسغلا نودي ةع+جا ةالص نأ ىلع عامجالا هريغو ىناطخلا لقن قو . ىوق لالدتسا وهو ةالصلا ةحص ىف اطرش
 نأكهنودب ةالصلا حصن لقتسم بجاو وه لب طرش هنإ اواوسقي ملو هبوجوب اولاق مهنأ موق نع ىربطلا ىح نکل
 نم لوقل قفاوم وهو « سانلاو الملا نم نورضاحلا اهب ىذأتي ىنلا ةءركلا حئاورلا ةلازإو فيظنتلا دصق هلصأ
 ناك هنأ باوجلاو « ناهنع مئات كلذ نم مزلي هنأ مهملع دريو « ةعاجلا ىف ةالصلا دصق نم ىلع موثلا لك أ مرحي : لاق

 سم حمص ىف تبث امل « راهنلا لوأ ىف لستغا دق نوكي نأ لمتحي هنأ عم « تقولا نع الهاذ هكرت امنإ هنال اروذعم

 رسخأتلا نع رذنعا اك رمعل كاذب رذتمي مل امت ]و « ءاملا هيلع ضيفي ىح موي هيلع ىضء نكي مل ناثع نأ نارمح نع

 يرالا ف هج 0¬ م



 ةعملا باتک ۔ ۱۱ ۳۲

 بجيف ٠ هريغو ةفاظنلا ىذ نيب ليصفتلا ةلب انحلا ضعب نعو ٠ لضفألا وه اي ةعمجلا ىلإ هباهذي هلسغ لصتي مل هنآل

 رمع ةصق نأ هيوهار نب تعإ نع رذنملا نبا كحو « ىدهلا بحاص هاكمح ةلعلا ىلإ ارظن لوالا نود ىناثلا ىلع

 هلثم خيب وتو نامثلع ةبتاعع هلاغتشاو ةبطخلا رمع كرت ةبج نم هوجو مدسع ىلع ال لسغلا بوجو ىلع لدت ناثعو

 ول ذإ تقولا قيضل لسفلل ناثع عجري مل ام]و « كلذ رمع لمف امل احابم لسغلا كرت ناك ولف . سانا" سوءر ىلع

 ةعمجلا لسغ بابحتسا ىلإ نورثك آلا بهذ : ديعلا قيقد نبا لاق . مدقت اک لستغا ناك هنوكل وأ ةءمجلا هنئافل لعق

 ديك أتلا ىلع بوجولا ةغيصو بدنلا ىلع مالا ةغيص اولوأ دقو « رهاظلا اذه ةفلاخ نع راذتعالا ىلإ نوجاتح مهو

 . رهاظلا اذه ىلع احجار ضراعملا ناك اذا هيلا راصي اع إ فيعض ليوأت وهو « بجاو ىلع كمارك] لاقي اک

 الو « لضفأ لسغلاف لستغا نمو « تمعنو امف ةعمجلا موي أضوت نم ١ ثيدح رهاظلا اذه هب اوضراع ام ىوقأو

 ىهنا طوقسلا ىلع بوجولا ظفل لمح نكاهركدسم اليوات هولرأت اع رو : لاق « ثيداحألا هذه دنس هدنس ضراعي

 كارتشا ىضتقي هناف « لضفأ لسغلاف » هلوق هنم ةلالدلا هجوو « نيفنصملا نم ريثك هب ةضراءملا ص لوعف ثيدحلا اماف
 نع نسحلا ةءاور اهاوقأو اهربشأ قرط ثيدحلا اذملو . ءوضولا ءازجا مزلتسيف « لضفلا لصأ ىف لسغلاو ءوضولا

 ىرخالاو «نسحلا ةنعنع نم هنأ امهادحا : ناتلع هلو « نابح ناو ةم زخ ناو ةثالثلا ننسلا باععأ ابجرخأ ةرمس

 نم رازيلاو « ةرمم نب نمحرلا ديع ثيدح نم ىلا رطلاو نأ ترس ساس كي د قلع تعا وا

 ىىقألا | ثيدحلا اهم : ثيداحاب اضيأ اوضراعو . ةفيعض ابلكو راج ثيدح نم ىدع نباو « ديعس ىبأ كرد

 امه رك ذل بيطلاو نانتسالا بوجر هرهاظ : ىطرقلا لاف « اببط سم نأو « نتي نأو » هيف ناف هدعب ىذلا بابلا

 لسغلا لسذلا نأ ىلع لدف . اقافتا نييجاوب اسيلو : لا « كاذيك بيطلاو نانتسالاو بجاو لسغلا ردم ف فبطامہل أب

 ىربطلا كلذ ىلا قبس دقو . ىهتت| حار ظفاب بجاولا عم بجاوب سيل ام كيرشت حصي ال ذا ٠ بجاوب سيل

 مكحب حيرصتلا عقب ملو (س ال ٠ بجاولا ىلع بجاوب سيل ام طع متعال هناب ىزوجلا نبا هبقعتو « ىواحطلاو

 هيلع بجاوب سيل ام فطمإ هعفد عفني مل ضرفلا بجاولاب دارملا نأ لس نإ : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاقو . فوطعملا

 ىور دقف . ةدودرم بيطلا ىف عامجإلا ىوعد نأ ىلعو « لصالاىلع هادعام قبف ليلدب جرخأ : لوقي نأ لئاقل ن
 ضعب هن وچ و لاق اذكو ‹ حی , حيمص هدانسإو ةعملا مون بيطلا بجو E ةريره ىلأ نع هعماج ىف ةنييع نب نايفس

 « هل رفغ تصنأو عمتساف با أ م * ءوضولا نسحاف أضوت نم  اعوفرم ةريره ىنأ ثيدح امو . رهاظلا لهأ
 . فاك ءوضولا نأ ىلع لدف 0 ىضتةملا باوثلا هيلع ابتر هعم امو ءوضولا ركذ : ىطرقلا لات . ملم هج رخآ

 نوكي نأ لمتحيف « لساغا نم » ظفلب نيحيحصلا ىف رخآ هجو نم درو دقو . لسغلا ىف هيف سيل هناب بيجأو

 لسه نع ,لّدس » هنأ سابع نبا ثيدح اهو . ءوضولا ةداعإ ىلإ جاتحاف باهذلا ىلع هلسغ مدقت نمل ءوضولا ركذ

 ” نع مريخأسو . هيلع بجاوب سيلف لستغي مل نمو « لستغا نا ربطأ هنكلو ء ال : لاقف ؟ وه بجاوأ ةعمجلا موي
 ىنلا لاق اضعب مهضعب ىذآ الف « اقيض مدجسم ناكو « نولمعيو فوصلا نو.بدلي نيدو سانلا ناك : لسغلا هدب

 اوفكو «فوصلا ريغ اوسبل و « ريخ اب هللا ءاج مث ٠ سابع نبا لاق « اولستغاف مويلا اذه ناک اذا « سانلا اہہآ : لپ
 قايس اک هفالخ سابع نبا نع تباثلا نکل « نسح هدانساو ىواحطلاو دواد وأ هجرخأ « دجسملا عسوو <« لمعلا

 فوقوم وهف بوجولا ىنن امأو ‹ بوجولا ىلع ةلادلا مالا ةغيصب درو هنم عوفرملاف ةحصلا ريد# ىلعو « ابيرق



 نوار موو - ۸۷۷ ثيدحلا

 ريدقت ىلع « راجلاو لمرلا ىف اك ببسملا لاوز ببسلا لاوز نم مزاي ال ذا رظن هيفو « سابع نبا طابننسا نم هنآل
 اومعز : سابع نبال تلق و سواط ثيدح اهنمو . هب كسمتي نأ ةبيرك ةأر هب نم ىلع بوجولا رصق نلف هميلست
 دعب نابح نبا لاق « ثيدحلا « اينج اول وک نأ الا مكسور اواسغاو ةممجلا موي اولسّغا : لاق لپ هللا لوسر نأ

 زج مل اضرف ناكول ذا « ضرفب سيل ةعمجلا لسغ نأو « ةءانج لا لسغ هنع *ىرحي ةعمجلا لسغ نأ هيف : هجرخأ نأ
 نع بيعش هأور دقو ‹ ىرهزلا نع قحا نبا اب درفت ءابنج اونوكت نأ الا » ةدايزلا هذهو . ىهتنا هريغ هنع
 ىلا ةشئاع ثيدح اهنمو . نيباب دعب قاس اک ىرهزلا نع ظوفحلا وه اذهو « ابنج اونوكن ناو د ظفلب ىرهزلا
 هناب و ٠ بوجولا نن هيف سيل هناب بيجأو « بوجوو متحال هيبذت و ضرع هيفف « متلستغا ول » ظفلب باوبأ دعب
 نأ ىلع لدف : ةشئاع ثيدحركذ امل ىواحطلا لوق دعب رينملا نب نزلا لقنو . هب وجوب مالعإلاو هب سالا ىلع قباس
 طوقس ىضتقب ىواحطلا نم اذهو « لسغلا بهذف ةلعلا كل: تبهذ مث ةلعل ناكام'او ٠ بوجولل نكي مل لسفلاب سالا

 لاوز نم مزلي الو . ىهتنا ةلاسملا ىف الاث ابهذم نوكيف حلا ةلعلا تلاز هلوقل ابودنم الو اضرف دعي الف الصأ لسغلا
 تلد امل تاس ول اهلك ثيداحألا هذه نا مث . ةروكذملا ةلعلا دوجو لاتحا عم اس الو « ادبعت بدنلا طوقس ةلعلا

 مهضعب نأ نم ديعلا قيقد نبا هيلا راشأ ام امأو . مدقت اي 20 درجلا بوجولا ىلع ال لسفلا طارتشا ىنن ىلع الا
 ىلع هلوقو « طقاس ىأ بجاو هلوق : لاق هنأو ةيفاحلا نم ىرودقلا نع ةيحد نبا هلق دقف هركتسم ليوأتب هلوأ
 ىف بوجولا لصأ : رينملا نب نيزلا لاقو . فاكنلا نم هيف ام خي الو « مزال ريغ هنأ ىنعملا نوكيف « نع ىنعمب

 « هيلع طقس هن أك ابجاو ىمسي هنم هبلط دك أ ام لك ناک لمقث ءبع فلك-ملا ىلع باطخلا ىف ناكاملف ء طوقسلا ةغللا ,
 ال اءرش هاضتقع صاخ ىعرشلا ظفللا ناب هبقعت مث « هيلا ةزيزب نبا هقبس اذهو . ابدن وأ اضرف هنوك نم معأ وهو
 « بجو » ناب بيجأو .ثداح حالطصا ضرفل اب بجا ولا صيصخ نأ دازف باوجلا اذه رعشتسا نيزلا نأكو « اعضو

 ىلا ردايتي ىذلاو ٠ كلذ ريغو مزأ ىم و « برطضا ىنعع و « تام ىنعمب درو لب « طوقسلا ىف رصحني مل ةغللا ىف

 رمع نبا ثيدح قرط ضعب ىف مدقت دقو . كسلا ناببل تقيس اذا ايسال « مزل ىنعمب اهنأ ثيداحالا ىف اهنم مهفلا

 لسفك بجاو » بابلا ثيدح قرط ضعب ىف نأ هديؤيو « اعطق موزللا ىنص# وهو < ملتح لك ىلع ةبجاو ةعمجلا د
 نيلئاقلا ضعب هنع باجأو « موزللا هرهاظو « ميس نب ناوفص نع ىدرواردلا قيرط نم نابح نبا هجرخأ « ةبانجلا
 'نم ةريغم « بوجولا د ةظفل نوكت نأ لمتح : ىزوجلا نا لاتو < مكحلا ىفال ةيفيكلا ىف همدشنلا ناب ةيبدنلاب

 « لبقي ال هل دنتسم ال ىذلا نظلاب ةتباثلا تاياوراا ف نرعءطلا ناب درو « بوجولا خسنو ةتباث وأ ةاو رلا ضعب

 ناک كلذ نأ ةشئاع ثيدح ىف ناف « ركح لا رارمتسا ىلع لدي ثيداحألا عومجبو « ليلدب الا هيلا راصي ال خسنلاو

 ىلا ةبسنلاب عسوتلا لصح نأ دعب يقل ىنلا ابح امنا سابع نباو ةريره وبأو « ن.دوهجب اوناك ثيح لاخلا لوأ ىف
 :ىعدي فيكف هيف بيغزنلاو هيلع ثحلاو لسغلاب سلا قلي هنم امهنم لك عم دقف كلذ عمو « الوأ هيف اوناكام ٠

 بيطتلا ةعمجال لاستغالا نع ”ىزحي : اولاق مه. احأ ضع نأ هريغو ىبرعلا نبأ ىكح : ( ةدئاف ) ؟ كلذ دعب خسنلا

 ىبرعلا نبا باع دقو « هوحنو درولا ءا ”ىرزحجي لب قلطملا ءاملا هل طرتشي ال : مهضعب لاقو . ةفاظنلا دوصقملا نال

 . يهتنا ىلوأ ىنعملاو دبعتلا نيب عمحاو « نيعملاب دبعتلا ىلع ةظفاحلا اولفغأو ىلا عم اوفقو ءالؤه : لاقو كلذ

 (١ ( درجا ب وجولا ين لع ال » هلهلو <« نيلصآلا ىف اذك «



 ةعفبا باتك ١١ مع
 دودرف قلطملا ءاملا ريغب ءافتكالا امأو « ىنءملا ىلا رظن نود ديعت هناف « مميتل اب ةيعفاشلا ضعب لوق كلذ سكعو

 ملعأ هللاو . كل ذك نكن مل ةفاظنلا ضحل ناكولو ةينلا ىلا جاتحيف امف بيغرتلا توبثل ةدابع اهلل

 ةعمجلل بيطلا ساپ - ٣
 ىنثدح لاق ردك نما نب ركب ىبأ نع بش اذن دح لاق ةرامش نب عر ان دح لاف لع او - ۰
 ةا موي لسفلا : لاق هلي هلا لوسر ىلع دومشأ » لاق ديعس يأ ىلع أدهش : لاق ئراصنألا ماس "نب و

 « جاو هنأ هنبشأف لسفلا امأ : ورع لاق . « جو نإ اًبيِط سم ناو « تنسب نأو لتعم لو 0 2 ى 3 عع #ه ےس 0 7

 وخأ وه : هللا دبع وبأ لاق . ثيدحلا ىف اذكه نكلو ءال مأ وه جاو رع هللا بيطار نانتسالا امأو

 ناد ناکو . دعو لاله ىبأ 2 ”ديعسو حشألا "و ركب اا وو اف کوا ب او ءردكنلا نب دم

 لل دبع یاو ركب یاب یکی ردكسلا
 نب هللا دبع نب ىلع انئدح ) هلق . قبس اک هيف لاتحالا عوقول اضيأ هدكح ركذي مل ( ةعمجلا بيطلا باب ) هلو

 ىلع دهشأ لاق ) هلق . « ىلع انثدح » ىلع نوقابلا رصتقاو « ىنيدملا نبا وهو , ركاسع نبا ةياور ىف اذك( رفعج
 نيب مهضعب لخدأ دقو . ىهتنا ةياورلل ديك أتلا ظفللا اذهب دارأ : نيتلا نبا لاق « هنم هعمس هنأ ىف رهاظ ( ديعس ىبأ

 . كاولاب هنانسأ كلدي ىأ ( ناسي نأو) هلق . أيس اك الجر ديعس ىنأ نيبو « دش » لئأقلا ميلس نب ورع

 لاق «ةأرملا بيط نم ولو د ةياور ىفو « هيلع ردقي ام بيطلا نم سميو » ملسم ةياور ىفو . اضيأ هلبق اع هقلعل

 . رهظأ لوالاو « ةرثكلا ةدارإ لمتحيو « هنكمأ ام لعفيل ديك أتلا ةدارإ « هيلع ردقي ام » هلوق لمح : ضايع

 لجرال هتحاباف « هحير نخو هنول رېظ ام وهو . لجرلل هلامعتسا هرکی هلال « ةأرملا بيط نم ولو ه هلوق هديؤيو
 نيزلا لاق . كلذ ف فيفختلاب ذخآلا سملا ىلع هراصتقا نم ذخؤي و . كلذ ىف سالا دك أت ىلع لدي هريغ مدع لجآل

 ريغ نم هسم ”ىزجي هنإ ىتح نكمي ام لقاب نوكي نأب بيطتلا ف مالا ريسيت ىلعو « قفرلا ىلع هيبذت هيف : دينملا نبا
 لوصوم وهو ؛ ربخلا ىوار ماس نبا ىأ ( ورم لاق ) هلو . هيف سالا لاثتما ىلع اضيرحت هصقني ردق لوانت

 ىضتقي ال فطعلا نأ نم مدقت ام ديؤي اذه ( ماعأ هتاف بيطلاو نانتسالا امأو ) هلق . هيلا روكذملا دانسالاب

 حيرصتلل هريغ نود لسغلا بوجوب مزج هن أكو « ةثالثلل بلطلا ديك أن كرتشملاردقلا نأ كو « هوجولا عيمج نم كي رشنلا

 « ناسي نو  هلوق نوكي نأ لمت : رينملا نب نيزلا لاق . هيف لاتحالا عوقول هادع ايف فقوتو « ثيدحلا ىف هب
 نأو ريدقتلا نوكيف افن أسم نوكي نأ لمتحمو « اضيأ ابجاو نوكيف لسغلا بوجوب ةحرصملا ةلملا ىلع انوطعم

 ايف لاق ثيح ديزي نب دلاخ نع ثيألا ةياور نم بابلا رخآ ىف ىنأيس ام لوألا ديؤيو « ابابحتسا بيطتيو نتسي
 ةعمجلا موي نهدلا باب » حرش ىف قابو « بيطلا نم س ناو كاوسلاو د لاق مث« بجاو لسفلا نا د

 نبا كيدح <

 هلوق نوكي نأ لمتحي : ىزوجلا نبا لاقو « بيطلا بوجو ىف سابع نبا ددرت هيفو « بيطلا نم اوبيصأو » سابع



 مك ۸۸۰ فيدحلا

 دحاو قالو . هيلع ىذوجلا نبا ملكت ىذلا نيحيحصلا نيب عمجا خس نم ءىش ىف هدأ ل اذهو « نتي نأو ديعس وبأ
 ىوعدف «ديعس وأ لاق و ثيدحلا اذه قرط عيمج ىف سيل لب « تاجرختسملاو ديناسملا نم ءىش ىف الو نيحيحصلا نم
 « ةرطفلا نم تدع ىتلا سخا لامعتسا ىف ايسر « سابالاب نيزتلا بيطتلاو نانتسالاب قحتليو . اهل ةقيقح ال هيف جاردإلا
 نهديو » : «ةعمجلل نهدلا باب » ىف تأ سو . كلذ عيمج ةءدجا ىتالا مزي : لاقف هب ةيكلاملا نم بيبح نبا حرص دقو
 ردكنملا نب دم نأ ركذ ام هدارمو «یراخبلا ىأ ( هللا دبع وبأ لاق ) هلو ٠ لعأ هللاو « هبيط نم سمي و هنهد نم
 هناف رخلا اذه ىوار ركب ىنأ هيخأ فالخم ؛ هتينك نود همساب ارومشم ناک نم هنكل ركب ايأ اضيأ ىنكي ناك نإو
 ةياور ىف اذك ( لاله ىلأ نب ديعسو جشألا نب ريكب هنع ىدد) هلق هخرشك ىعبات قدم وهو . هتينكالا هل مسا ال
 ديعسو ريكسب ةباور نيب نكل هنع ثيدحلا اذه ةياورب درفني مل ةبعش نأ دارملا نأكو « هنع هاور » هريغلو « رذ ىنأ
 ديعس أو ماس نب ورع نيب امف لخدأ ديعس ةياورو ةبعش ةياورل ةقفاوم ريكب ةءاورف « دانسإلا نم عضوم ىف ةفلاخم
 جشالا نب ريكبو لاله ىنأ نب ديعس نأ ثراحلا نب ورمع قيرط نم ىئاسنلاو دواد وبأو لسم هجرخأ ا ةطساو
 فثيدحملا رك ذف هيبأ نع ىردلا ديعس ا نب نمحرلا دبع نع ميلس نب ورمعغ نع ردكنملا نب کف نع هاثدح

 هيف سيل ريكب نع ةعيم نبا قيرط نم دمحأ جرخأ كاذكو « نمحرلا دبع ركذب مل اريكب نأ الإ د ةرخآ ىف لاقو
 ىف !دازف ةيعش أفلاخ اديعسو اريكب نأب مزج ريخآلا مالكلا اذه نع « للعلا » ىف ىنطقرادلا لفغو « نمحرلا دبع
 نحرلا دبع ةدايزب درفنلا لب « لاق مك سیلو < حيحصلا وهو هادوجو هدانسا اطيض امهنإ : لاقو نمحرلا دبع دانسالا

 نم ةع زخ نبا هجرخأ ركب ىنأ وخأ ردكاملا نب دمت هطاقسإ ىلع اريكب و ةبعش قفاو دقو « لاله یا نب ديعس وه
 ديعس بأ نب نمحرلا دبع نم همم“ مياس نب ورمع نأ نهظب ىذلاو . دحاو نم ظفحلاب ىلوأ ريثكلا ددعلاو « هقيرط
 فصوب ملو باطخلا نب رمع ةفالخ ىف دلو مدق هلال ركع سيل هلم هعامسو « هئدخل ديعس ابأ قل مث هيبأ نع
 ىدنغابلا نأ ركذف « هيف ىراخبلا خيش ىنيدملا نب ىلع ىلع رخآ افالتخا هيف « للعلا » ىف ىنطقرادلا ىكحو . سيلدتلاب
 ليعامسالا هج رخ أ دقف « رظن لاق اهفو : نمحرلا دبع رك ذي ملف هنع ماك هفلاخو < اضيأ نمحرلا دبع دايز هلع هب ثدح

 قيرطغلا دحأ ىبأو ةزح نب قعحإ ىلأ نع جرختسملا ىف معن وبأ هجرخأ اذكو « نمحرلا دبع طاقساب ىدنفابلا نع
 لملف « دانسإلا ىف نمحرلا دبع اوركذي مف ىدنغابلا نع هب اوثدح ظافحلا نم ةثالث ءالؤبف « ىدنغابلا نع ايهالك
 قزوجلا دنع ىلهذلا ىح نب د هركذ كرت ىلع ىراخبلا فاو دقو « ىدنغابلا نع ىنطقرادلا هب ثدح نم هيف مولا

 ىف هدنم نا دنع ىضاقلا ليعامسإو ليعامإلا دنع مالس نب زيزملا دبعو ةءزخ نبا دنع ةقعاص مي>رلا دبع ندو

 ةرعرع نب دم نب ميهاربإ اضيأ هركذ كرت ىلع ىنيدملا نب ىلع قفاوو « ىنيدملا نب ىلع نع مهلك « ةبعش بئارغ د
 ىرم قب رط نهال ةبعش ثيدح نم هيلع فقأ مو هل ءةعمجا بانك ١» ىف یذوراا ركب ىفأ دنع ةرامع نب ىرح نع
 ةيعش ةءاور بقع لاق ىراخبلا نأ « فارطألا » ىف ىزا ركذ : ( هيبنت ) . هئع هب درفت هنأ ىلإ ہدنم نبا راشأو
 نمح رلا دبع نع مياس نب وربع نع ردكتملا نب ركب ىلأ نع لاله ىنأ نإ ديعس نع ديزي نب دلاغ نع ثيللا لاقو : هذه

 وبأ هركذالو « حيحصلا نم انل تعقو ىلا خسنلا نم ءىش ىف قيلعتلا اذه ىلع فقأ لو « هيبأ نع ديعس ىبأ نبا
 ةعججا موب لسغلا نا د ظفلب ةيزخ نءاو قاسنلاو د أ كلذنكث يللا قيرط نم هلصو دقو ‹« فلخ الو دوغسم
 « هيلع ردقي ام بيطلا نم سمي نأو ‹ كاوسلاو < لتعم لك لغ بجاو



 مابك درا ظ سك
 ةءدجلا لطف ساب - ۽

 ىبأ نع ن.-را دبع نب ركب ی لوم 2 نع الام انريخأ لاق فسوي س لا 17 اشو س ۸۱

 حار م ةبانطا 1 ةا موي لصتغا نم » لاق لك للا لوو نأ نع ر ةريره ىلأ نع نالا رحلاص

 بكرق امناكف ةللاثلا ةءاسلا ىف حار نمو : ًةرقب برق امنأكف ةيناثا ةعاسلا ىف حار نَمَو « ةندب بكرق ام اکف

 برق امكن ةسماخلا ةعاسلا ىف حار نمو « اجو برق انأكَف ةبارا ةعاسلا ىف حاد نمو ؛َنَركأ اب
 « رك دلا نوع تسب کالا ِتّرّصح مامإلا جرخ اذاف . 1

 ةعمجا موب لستغا نم » ةريره ىلأ نع اص ىنأ نع ىمس نع كلام ثيدح هيف دروأ ( ةعملا لضف باب )ەل

 ةم#ا ىلإ ردارملا ةاواسم نم ثيدحلا هاضتقا ام ةبج نم ةمجرنلل هةلسانمو « نويندم هدائسإو . ثيدحلا « حاد مث

 هلو . تاولصلا نم اهريغل تدثت مل ةعمجلل ةيصوصخ هذهو « ةيلامو ةئدد نيتدابع نيب عمج هن أكف لاملاب برقتيلل

 بصنلاب ( ةبانجلا لسغ ) هلق . دبع وأ رح ىثنأ وأ ركذ نم هنم برقتلا حصي نم لك هيف لخدي ( لسنغا نم )

 ةياود فو ( باحسلا م رم ىهو إل ىلاعت هلوقنك وهو « ةبانجلا لسغك السغ ىأ فوذ ردصل تعن هنأ لع

 حلل ال ةيفيكلل هيبشتلا نأ هرهاظو «ةبانجلا نم لتي اک مدحأ لستغاف د قازرلا دبع دنع یمس نع ځرج نبا

 ىف هسفن نكست نأ هيف ةكىحلاو « ةبانجلا نم هيف لةغيل ةمججلا موب عاملا ىلإ ةراشإ هيف ليقو « رثكالا لوق وهو

 لئاق لح هيلعو < مويلا كلذ لاستغالا ىلع اضيأ ةأرملا لمح هيفو « هارب ءىش ىلإ هئيع دمت الو ةالصلا ىلإ حاورلا

 ضعب بهذ : ىووألا لاق « ديدشتاا؛ لسغ ىور نم ةباور ىلع نثسلا ىف جرخلا « لستغاو لسغ نم د ثيدح كلذ

 تيئو « دحأ مامإلا نع ةمادق نإ هاكح دقو . ىهتنا لوألا باوصلاو « لطاب وأ فيعض وهو اذه ىلإ انباحأ

 "2 حجرأ لوألا ناكنإو هنالطب ءاعدال هجو الف لاوقألا بسنأ هنإ : ىطرقلا لاقو « نيمباتلا نم ةعاج نع اضيأ

 امنأكف ) هلق . « ىلوالا ةعاسلا ىف د كلام نع أطوملا بامأ داز ( حار مث ) هلق ٠ بهذملا ىف لطاب هنأ ىنع هلملو
 باوثلا نم ةئدبلا بحاصا ام ريظن ةعاس لوأ ىف ردابملل نأ دارملا ليقر « هللا ىلإ ابرقتم ام قدصت ىأ ( ةندب برق

 جرج نبل ةباور ىفو . ةفلاسلا ممالل تنا اك ىلا ةيفيكلا ىلع ةمآلا هذه عرشي مل ناب رقلا نال « نابرقلا هل عرش نم

 سيل لبقو . 22 روزجلا ردق ناكل دسج ول باوثلا نأ دارملا نأ هرهاظو ء روزجلا لثم رجالا نم هلف » ةروكذملا

 ةميقلا ىف ةثدبلا ىلإ ةرقبلا ةبسن لوألا نم ىناثلا ةبسن نأو « ةعجلا ىلإ نبردابملا توافت نايب الإ ثيدسحلاب دارملا

 ىف عقوو « ةرقبلا بحاص ىلع روزجلا بحاص لضف.ك» قازرلا دبع دنع سواط لسرم ىف نأ هيلع لدبو ؛ الثم

 ةياور ىف نابرقلاب دارملا نأكف « ةندب ىد ىذلا لثكو ظفلب « ةبطخلا ىلإ عامتسالا باب د ىف ةيتألا ىرهزلا ةياور

 « ىدملا قاس نكابيلا ردابملا نأ و « ةعمجلل مظعتلا ىنمع جامدإ ءادهإلا ظل ىف : ىيطلا لاق . ةبمكلا ىلإ ءادهإلا بابلا

 )١( اعجار » ضايرلا ةطوطخم ىف «
 كلذ دارملا نأو 6 تاياورلا ةيقب یہ قفاوم يرجح نبا ةياور یم نأ باوصلاو « ءىشب اذه سيل

 ىلإ ردابملا لصف نابي
( ۲( 

 خا ةنادب برق رم ةر هنأو 0 ةا ٠ لعأ هللاو



 ۳۷ ۸۸۱ ثيدحلا

 نع نيتلا نبا ىو .ركذ ام قاب ىف اذكو « ثينأتلل ال ةدحولا ابف ءاحلاو « بأ وأ ناك اركذ ريعبلا ةندبلاب دارملاو
 « لبإلا نم الإ نوكت ال ةثدبلا :رصنلا ظافلأ حرش ىف ىرهزالا لاقو « الاب ةن دبلا صخ نم بجعتي ناكنأ كلام
 نوكت ةندبلا : لاق هنأ هنع ىوونلا ىحو . هظفل اذه . منغلاورقبلاو لبالا نف ىدهلا امأ و « ءاطع نع كلذ حصو
 منال كلذب تيم , كم رحنت ةرقب وأ ةقان ةئدبلا : حاحصلا ىفو . طقس نع أش أطخ هن أكو « منغلاو رقبلاو لبإلا نم
 تلب وق اهنا لب الاب صتخت ةندبلا نأ ىلع هب لدتساو « فالخ الب ةقانلا انه ةندبلاب دارملاو . ىنا امن ونمو اوناك
 نم ةندبلا : نيمرحلا مامإ لاتو . ديعلا قيقد نبا كلذ ىلإ راشأ . هميسق نوكي ال ءىثلا مسقو « قالطإلا دنع ةرقبلاب
 « فالخ هيفو « ةندب ىلع هلل : لاق اذإ ايف اذه ةرمث ربظنو . منفلا نم اعبسو ةرقبلا اهماقم مقي دق عرشلا مث « لبإلا
 . اًقلطم ريختب ليقو « افلطم لبإلا نيعتت : ليقو . ملا نم عبس وأ ةرقبلاف الإو « تدجو نإ لبإلا نيعت حصألا
 ن'ويحلا نم حتفلاب الآ بيبح نب د نعو . اضيأ مضلا ثلا یکحو ٠ رسكلا زوج و « حتفلاب ( ةجاجد ) لۆ
 شان ىدم ىذلاك د ىرهزلا ةءاور ىف هلوقب ةضيبلاو ةجاجدلا ىف ريبعتلا لكشتساو . سان اا نم رسكلابو

 نم نوكيف ظفللا ىف هكح هاطعأ هلبق ام ىلع هفطع امل هنأب لاطب نال اعبت ضايع ىضاقلا باجأو « امهنم نوكي
 ىتاثلا ىف ظفللاب حرصي ال نأ عابتالا طرش نأب ةيشاحلا ىف رينلا نبا هبةعتو . ءاحرو افيس ادلقتم و هلوقك عابتالا
 ىبرعلا نبا راشأ كلذ ىلإو « ةلك اشملا باب نم هنأ ربظي ىذلاو . احر ادلةّدمو افيس ادلقتم لاقي نأ غوسي الف
 ىذلاك» ىرخالا ةياورلا فو « ةضيب برق » هلوق : ديعلا قيقد نبأ لاقو . هنيرق مسأب ءىثلا ةيمسلا نم وه : هلوقب

 هيفي له ايده مرتلا ول ىتح اذه لثم ىلع قطب ىدملا نأ هنم أشنيو « ىدحلا بي 7 اب دارملا نأ ىلع لدبي « ىدج
 كلي له رذنلا نأ ىلع ىنبني اذهو « ةلباذلاو ةيفنهلا دنع اذكو « ىناثلا ةيعفاشلا د عملوا ینا الرأ كلذ

 "نها برقي ام لفأ لغ لم قاثلا لغو هل برقتب ام لقأ نكي لوالا ىلعف ؟ هبجاو وأ عرشلا زئاج كلسم هب
 اذاف ) هلق ٠ لعأ هاو . برقتلا ظفل هيلع لد ا قدصتلا انه ىدهلاب دارملا نأ اضيأ حيحصلا ىوقيو « سنجلا كلذ
 : لاق « مامالل بحتسي ال ريكبتلا' نأ ىدرواملا هنم طبنتسا ( ركذلا نوءمتسب ةكئاللا ترضح مامإلا جرخ
 نم جرخي الو ركبي نأب نيرمآلا عمجمي نأ ناكمإل رهاظ ريغ هلاق امو « ربنا ىلا هءاوبأ برقأ نم دجسلل لخديو
 ةينآلا ىرهزلا ةباور ىف دازو . دعم ناكسم هل سيل نم ىلع لمح وأ ؛ تقولارضح اذا الإ عماجلا ىف هل دعملا ناكملا

 ىط ءادتبا نأدكو « ركذلا نوعمتسي اوءاجو فحصلا اووط مامالا ساج اذأف د هقيرط نم ملل و « مهفخ اووط و
 ةبط#لا ىف ام هب دارملاو ؛ رك ذلل مبعامس لوأ وهو « ريثما ىلع هسولجي هءابنثاو مامالا جورخ ءادتبا دنع فحصلا
 لوألا نوبتكي دجسملا باب ىلع ةك-ئالملا تفقو ةعجلا موب ناكاذا د ىرهزلا ثيدح لوأو . اهريغو ظعاوملا نم
 ةي زخ نبا دنع ةريره ىبأ نع هيبأ نع ءالعلا ةياورد فو < ىاسنلا دنع ىس نع نال نءا ةياور ىفهوحنو « لوالاف
 باب ىلع :ىرهزاا ةباور ىف هلوقب دارملا نأكف « لوألاف لوألا نابتكي ناكلم دجسملا با وبأ نم باب لك ىلع د
 . عمجا ظفلب نينثالا نع ريبعتلا زاجأ نمل هيف ةجحالف « عومجملاب عومجملا ةلب اقم نم نوكيو ؛ بابلا سنج « دجس لا
 ةعمجا موي ناك اذا ه ظفلب اعوفرم ةيلحلا ىف معن وبأ هجرخأ ةروكذملا فحصلا ةفص رمع نبا ثيدح ىف عقوو
 ‹ ةظفحلا ريغ نيروكذملا كاللا نأ ىلع لاد وهو . ثيدحلا ءرون نم مالقأو رون نم فحص کالم هللا ثعب

 ةالصلا كارداو ةبطخلا عامس نم اهريغ نود ةعججا ىلا ةردابملاب هقامنملا لئاضفلا فحص ىط فحملا ىطب دارملاو



 ةعمجا باتك ۳۹۸ ١-

 رخآ ىف ىرهزلا نع ةنييع نبا ةءاور ىف عقوو « امطق ناظفاحلا هبتكي هناف « كلذ وعو عوشخلاو ءاعدلاو ركذلاو

 ةدايزلا نم ىم نع جب رج نبا ةياود ىفو « ةالصلا قل ءىجب ام اف كلذ دعب ءاج نم , هجام نا دنع هيلا راثملا هئيدح .

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح ینو « «مايأ ةثالث ةدابزو نيتمملا نيب ام هل رفغ تصنأو عمتسا اذا مث و هرخآ ىف

 ناو « هدهاؤ الاض ناك نا موللا : لوقتف ؟ انالف سبح ام : ضعبل ئاللا ضعب لوقف ۾ ةمزخ نبا دنع هدج نع

 موي لاستغالا ىلع ضحلا مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . « هفاعف اضيرم ناک ناو « هنغأف اريقف ناك

 تاياورلا قاب ىف قلطأ ام لمحت هياعو . امهءمج نل لصح امنا روكذملا لضفلا نأو ءاهملا ريكتلا لضفو « هلضفو ةعجلا

 ليلقلا نأ و « ملامعأ بسحب لضفلا ىف سانلا بتاسم نأ هيفو . لسفلاب ديبقت ريغ نم ريكبتلا لع لضفلا بتر نم

 فلتخاو « ىدهحلا ىف قافتالاب وهو رقبلاب برقنلا نم لضفأ لبالاب برقتلا نأو . عرشلا ىف رقتح ريغ ةقدصلا نم

 نال « نيدوصقملا فالتخاب نيب رقتلا نيب كلام قرف : ريساملا نب نيزلا لاقو . كلذك هنأ ىلع روم جاو « اياحضلا ىف

 | بسانف نيك اسملا ىلع ةعسوتلا ىدهلاب دوصقملاو . مغل اب ىدف دق وهو « حيبذلا ةصقب ريكذتلا ةيضضالا ةيعورشم لصأ

 ميسقت هنم ةلالدلا هجوو « باوبأ دعب هيف فالخلا لقن ىتأيس اک لاوزلا لبق حصت ةعمجلا نأ ىلع هب لدتساو . ندبلا

 ةعاسلا لوأ ىف جرخم هنأ ىضتقيف « ةعملا تقو لوأ دنع هجورخو < مامإلا جورخ بقع مث . سمخ ىلإ ةدعاسلا

 لعلف « راهنلا لو نم نايتإلا ركذ ثيدحلا اذه قرط نم ءىش ىف سیا هنأ باوجلاو . لاوزلا لبق ىهو ةسداسلا

 ءىجنلل ةبسنلاب ىلوأ ىهف ةيناثلا لوأ نم .ىحلا أدبم نوكبو « هريغو لاسقغالاب بهأتلل تاعج هنم ىلوالا ةعاسلا

 رصتخلا حراش ىنالديصلا راشأ اذه ىلإو ‹ لاكشالا عضتريف لاوزلا لوأ ةسماخلا مخآق اذه ىلعو « رال ةيسنلاب ةي

 ىلع ثحلا هديؤيو . ةرجاحلا لوأ وهو ؛ ىحضلا لوأ وهو « راهنلا عافترا نم نوكي ريكبتلا لوأ نإ : لاق ثيح

 « سحشلا عولط ريكبتلا لوأ : ليقف < حيجرتلا امف فلتخا نامجو كلذ ىف ةيعفاشلا نم هريغلو . ةعملا ىلإ ريجهتلا

 : ىعفاشلا لاق دقو « رجفلا عواط لبق بهأتلا ن -_ نأ هنم مزاي ذإ رظن هيقو < عمج هحجرو ؛ رجفلا عولط ليقو

 مل ةسداسلا ةعاسلا ركذ نوكي نأ لمتحمو . كلذ دعب حقي نأ ىلوالا نأب رمشأف رجفلا دعب ناكاذإ لسغلا ”ىزجي

 ةجاجدلا نيب ةبترم ةدايز هنع ثيللا قيرط نم ىاسنلا دنع یم نع نال نبا ةءاور ىف حقو دقو « ىوارلا هركذ

 نم دهاش هلو « ىنشملا مالسلا دبع نب دم هجرخأ نالي نبا نع ىسيغ نب ناوفص هعباتو « روفصعلا ىهو ةضيبلاو

 ريطلا ةيلع ىلإ ةاشلا ىلإ ةرقبلا ىلإ ةندبلا ىدهككف , ظفلب هل بيغرتلا ىف هيوجنز نب ديح هجرخأ ديعس ىنأ ثيدح

 كثيدح ىف اضيأ قاسناا دنع عسقوو « روصنم نب ديعس دنع سواط لسم ىف هوحنو « ثيدحلا « روفصعلا ىلإ

 - تبثأ وهو « قازرلا دبع هفااخ نكل « ةجاجدلاو شبكلا نيب ةطبلا ةدايز رمعم نع لعألا دبع ةباور نم ىرهزلا

 تاءاسلاب دارملا نأ ىلع ىنيم هلك اذهو « ةسداسلا ءاهتنا دنع نوكي مامإلا جورغن اذه ىلعو « اهركذي لف روعم ىف هنم

 نال ء فن اصلاو ىناشلا م ولأ ىف سال | فاتخال دارملا كلذ ناكول ذإ رظن EL اف فرعلا نم هما نهذل! ردابش ام

 نيسح ىضاقلا هنع باجأو « لافقلل لاكشالا اذهو « ةريثع برأ ىلإ لوطلا فو تاعاس رشع ىلإ رصقلا ىف ىبتني راهنلا

 ليلاو صقني و اهنم لكدي ني نك ةعاس ةرشع اتنثا راهتلاف « رصقلاو لوطا اب هددع فلتتخ ال ام تاءاسلاب دارملا نأب

 مكاحلا هححصو ىئاسنلاو دوادويأ ىور دقو « ةيليدمتلا كلتو تاقيملا اهأ دنع ةيقافآلا تاعاسلا ىمست هذهو ؛ كلذك

 دارملا ف هب سن أتسيف ريكستلا ثيدح ىف درب م نإو اذهو « ةعاس ةرشع اتنثا ةصجلا موب » اعوفرم راج ثيدح نم



 مف مهر ثيدحلا

 .رصاحجت و « سمخ ىلإ مسقنت اهنأو لاوزلا ىلإ راهلا لرأ نم نبركبملا بتارم ناب تاعالاب دارملا ليقو « تاعاسلاب

 « اهطاسبن | ىلإ ةثلاثلاو ء اهعافترا ىلإ ةيناثلاو . سمشلا عولط ىلإرجفلا عولط نم ىلو آلا : لاقت هيأرب ابمسقف ىلازغلا
 ىلوأ ةفورعملا تاءاسلا ىلإ درلا نأب ديعلا قيقد نبا هضرتعاو . لاوزلا ىلإ ةسماخلاو « مادقألا ضمرت نأ ىلا ةعبارلاو
 ةدايز نكن مل نإ لوألا ةيوجالا ىلوأو . ادج ةتوافتم بتارملا نال ىنعم ركذلاب ددعلا اذه صيصختل نكي ملالإو
 دارملا نأب لاكشإلا نع ةيعفاشلا ضعب و مهنم البلق الإ ةيكلالا لصفتاو . ةدمتءملا ىبف الإو . ةظوفحع نالحب نأ
 ةعاسلا نأب كلذ ىلع اوادتساو « ربنا ىلع بيطخلا دوعق اهرخآو سمشلا لاوز اهوأ ةفيطل تاظحل سخا تاعاسلاب
 لوأ نأ ىلع لدي « حار مث » ثيدحلا ىف هلوق نأب و « اذك ةعاس تج لوقت « دودح ريغ نامزلا نم ءرج ىلع قلطت

 لاق . لاوزلا ىلإ هلأ نم ودفلاو «راهنلا رخآ ىلإ لاوزلا نم حاورلا ةقيقح نآل « لاوزلا نم ةعجللا ىلإ باعذلا

 نأ معز نم ىلع ىرهزألا ركنأ دقو . ىهننا هريغ سكعو ةعاسلا ىف زوحتو حاورلا ةقيقح كلام كسم : ىرزاملا
 ةغل ىو : لاق « بهذ ىنععإ تاقوالا عمج ىف « حار د لوت برملا نأ لقنو ؛ لاوزلا دعب الإ نوكي ال حاورلا
 ال حاورلا نأ قلطأ ثيح رينملا نب نيزلا ىلع در هيفو : تلق . هوحن « نيبيرغلا » ىف ديبع وأ لقنو « زاجحلا لهأ

 . هيلع لدي ام تبثالو عمسي مل ودغلا ىنعت حاورلا لامعتسا نإ لاق ثيحو « هجوب راہنلا لوأ ىف ىضملا ف لمعتسي

 جرج نبا هاور دقو ه ىمس نع هذه كلام ةياور ىف الإ ثيدحلا اذه قرط نم ءىش ىف حاورلاب ريبعتلا رأ مل نا مث

 نبا هححصو ثيدحلا « ةندب ىدوااك ةممجلا ىلإ لجعتملا ١ ظفلب ةريره ىبأ نع ةبلس وبأ هاورو , ادغ د ظفلب ىمس نع

 نبا هجرخأ ثيدحلا « ةندبلا 0 رحانك ريكبتلا ىف ةعمجلا لثم را هللا لوسر برض د ةرعس ثيدحح یو « ةمرزخ
 ودغلو « قاوسالا ىلإ امتايارب نيطايشلا تدغ ةمجلا موب ناك اذإ » اعوفرم ىلع ثيدح نم دواد الو « هجأم

 ثيداحألا هذه عومج لدف « ثيدحلا « نيتعاس نم لجرلاو ةعاس نم لجرلا بتكتف دجسملا باب ىلع سلجتف تاللا

 دعب نوكي اما دوصقملا لعفلا نأ ىلا ةراشالا حاورلاب ريبعتلا ىف ةتكنلا : ليقو « باهذلا حاورلاب دارملا نأ ىلع

 راكنا دتشا دقو . اجاح ةكم ىلا دصاقلا ىمس اک  حاورلا تقو “یجب مل ناو امتار ةعجلا ىلا بهاذلا ىمسوف « لاوزلا

 لوسر ثيدح فالخ اذه : دمحأ لاقو ةعمللا ىلا ريكبتلا ةهارك نم كلأم نع لقن ام ةيكلاملا نم بيبح نباو دحأ

 ىف ريسلا وهو رجهتلا نم قّشم هلال « رجبملا لثم » ىرهزلا ةياور ىف هلوقب اضيأ ةيك-! املا ضعب جتحاو . مب هللا
 ىف رينملا نبا لاقو « تيقاوملا ىف لينا نع هلفث مدقت اك ريكبتلا انه ريجهنلاب دارملا نأب بيجأو « ةرجاهلا تقو

 رجم نم وه : لقو « ءىثلا ركذ ةمزالم وهو مجلا ديدشتو رسكلاب ريجملا نم اقتشم نوكي نأ لمحت : ةيشاحلا

 .ريسلا وهو ةرجاحلا نم انه ريجهتلا نأ قحلا : ىطرقلا لاقو . ريجهتلا ال رجملا هردصم نال فيعض وهو لزخملا

 عفتري ىذلا تقولا لعج : ىتشيروتلا لاقو . كلا هيف ةجح الف «هدعبر لاوزلا لبق امل اص وهو « رحلا تقو
 . طاطحمنالا ىف ذخأي رحلا ناف سمشاا لاوز دعب ام فالخ < ابلغل ةرجاملا نم دايدزالا ىف رحلا ذخايو راهناا هيف

 ريجم نورجم ٠ برعلا ضعبل هرداون ىف ىنارعالا نا دشنأ ام واهلا لوأ ىف ريجهنلا مهلامعتسا ىلع لدي امو
 « قب اسلا ناحجر ىضتقت ةلدالاو « اسف نينالا ىراست مزلل لطن مل ول ةعاسلا ناب اضيأ اوجتوعاو . « 29 رجفلا

 )١( رجأك ه ضايرلا ةطوطخم ىف «

 برملا يجه » ةطوطخلا ىف (؟) «

 يرابلا م ® ‘Ye م
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 'ةمحا باتك

 ىمسف ىف عقو ىواستلا نأ: هريغل اعبت بذهملا حرش ىف ىوونلا هلاق ام باوجلاو . ةفيطل هظحل اهنا انلق اذا ام فالخم
 لجرك ٠د لاق ثيح نيت هب برقتملا نم لك ر ركت نالحي نبا ةباور ىف نأ هديؤيو « اهتافص ىف ترافنلاو ةئدبلا

 .«ءاوس اهرخآو ةعاسلا لوأو د 20 حيرج نبا ةياور ىف نأ اذه ىلع دري الو ثيدحلا «ةندي مدق لجركو « ةندب مدق

 .نمل عوجرلا ىف باقرلا ىطخت مزال سب هناب اضيأ ريكبتلا هرك نم جتحاو . ررقت ايةندبلا ىلا ةبسنلاب ةيوسنلا هذه نال
 جرح ا امو , هقحل لوصولل دصاق هنآآل ةلاحلا هذه ىف هيلع جرح ال هنأب بقعلو ‹ عجر مث اهل جرفت ةجاح هل تضرع

 ملعأ ىلاءلو هناحيس هللا و . ىطختف ا مث ءىجملا نع ا نم ىلع

 7 0 ةزيره ىبأ نع ةَ ىلأ نع < نع ُنابِيَش دن دح لاق متت وبا اشو - ۸۸۲ باپ - م

 لاقف ؟ ةالصاا نع نويت 1: ع لاقف ٠ لجر لخد د ةا موي ب 2 ره 55 ه6 0 ىكر رع

 ةمجلا ىلإ 2 حار اذإ : لاق هو "ىنلا اوعمست ملأ : لاقف تضرب ءادنلا تمم نأ الإ وهام : ٌلجرا

 « لسيف

 ةراشا هيف نأ هب هقلعل هجوو ¢ هلق ىذلا ب املا نم لصفلاك وهو « ةجرت ديغب لصالا ىف اذك ( باب ) هلق

 ةباحصلا نم رضحمب ريكبتلا مدع ركذأ رع نال ةعمجلا ىلا ريكبتلا كرت ىلع ةنيدلا لهأ عامجا ىعدا نم ىلع درلا ىلا

 مظع عم هسايتحا لخادلا ىلع رمع راكنا نم مزاي ام ةعمجا لضف ىف هلوخد هجوو . ةئيدملا لهأ نم نيءباتلا رابكو

 هلو .: ال لضفلا تبث ةعمجلا ىلا ريكبتلا ف لضفلا تيل ذأو . هيلع ا ا كلذ ى لضم" مظع الول هناف . هنأش

 قباس نب دمو ىليعامسالا هجرخأ « نافع نب نا ١ نايش نع هتباور ف ىسوم نب هللا دبع هام ( لجر لخدذا)

 ن یک نع اهالك ىواحطلا كدع دادش نب برحو لسم dae ىعاذوألا وامس اذکو 3 خبصأ ن مساق دنع نابيش نع

 «ةعمجا موب لسغلا ل ضف باب » ىف هثحابم ةيقب تمدقت دقو . دانسإلا عيمج ف ثيدحتلاب هتباور ىف لم حرصو « ريثك ىبأ

 ةمدجلل نهألا صاب - ٦
 ےس عا ر او . ٤و ےس و

 نع َةعيدَو نبا نع ىبأ ىنربخأ لاق ئريقملا ديعس نع بذ ىلأ نبا انت دح لاق م51 شرو - ۳

 نم نهدر ص نم عاطتسا ام ةرمطتيو 3 ةا مو لجر E الد ا لک ةىبنلا لاق : لاق * یس راقلا نال

 مک اذإ تیمی م ء بگ ام یب ے٤ نينا ب E م هني سلب نم نر وأ وحد

 « ئرخألا ةا نيبو هت ام هل ر ل ۰ مالا

 [ 4٠١ : ىف هفرط _ ۸۸۳ ثيدخأ ]

AASنأ 0 نا نبال تلق » کک رع بيش ان ربخأ لاق نافارا شو  

 ام نا لاق: بیلا نمارس س أو ابئجح اونوكت مل نإو كو ءر اواسغاو ةا موب اواستغا : لاق م ینا

 )١( ةطوطخلا ىف ٠ نالجع نبا «



 2۵ مده - AY ثيدحلا
 ا ا

 « ىردأ الف بيطلا امأو « مق ”لسفلا امأ

 [ ۸۸١ : ىف هفرط هه( ثيدحلا ]

 ن ميهاربإ ىربخأ : لاق مربخأ 2 رج نا نأ ماشه ان ربخأ لاق اىموم 8 ميه ربا اشو - ٥

 ةا موي للا ىف ام *ىنلا لوق رک ذ هنأ امهنع لا ۍضر سابع نا نع » سوط نع ةرَسم

 « هلعأ ال : لاف ؟ هلهأ "دنع ناك نإ ًانهُد وأ ايط ر ا : سابع نال تلق

 هلو . ريدسقت ىلإ جاتحي الف لادلا حتفب نركب نأ زوجي و « نهدلا لامعتسا ىأ ( ةعمجلل نهدلا باب ( هلو

 ىف هل سيلو « ىرادلا دنع دانسالا اذهب بثذ ىلأ نبا نع نتاج ا ىلع وبأ هام « هللا دبع وه ( ةعيدو نءا نع )

 يال هازعو « هدنم نبا اذكو « ةباحصلا ىف دعس نبا هركذ دقو « لياج ىعبات وهو « ثيدحلا اذه ريغ ىراخبلا

 ‹ هعامسب حرصي مل هنكل « ادحأ ثيدحلا اذه ىف قلي ىنلا نيبو هنيب ركذب مل ةاورلا ضعب نأ مدنتسمو . متاح

 ديعس ىلع هيف فاتخا هنأ ركذو ىراخبلا ىلع ىطقرادلا اهمبقت ىلا ثيداحالا نم اذهو . ةطساولا تامثل باوصلاف

 هنع رثعم وبأ هلسرأو « ناملس لدب رذ ىبأ نع : لاقف هنع نال نبا اورو ءاذكم هنع بئذ نأ نا هاورف ی ريقملا

 روكذملا نالت نبا ةياورو . م | ةريره ىلأ نع : لاقف هنع ىرمعلا هبا ديبع هاورو ءرذ ابأ الو نابل ركذي ملف

 نبا نود وهف نال نبا امأف « ىلعي ىنأ دنع ىرمعلا ةباورو روصنم نب ديعس دنع رشعم ىنأ ةءاورو هجام نبا دنع

 حجرو ٠ اعيمج نالسو رذ ىلأ نم هعمس ةعيدو نبا نوكي نأ لمتح هنأ عم : ةحوج ص هتياورف طفحلا ىف بئذ أ ش

 « ىضلا عثرق نع سيق نب ةمقلع قيرط نم ةع زخ نباو ىتانلا هجرخأ هنع رخآ هجو نم هدورو نابلس نع هنوك

 امأو ‹ تاقث هلاجرو هوحن نابلس نعو « نيلوألا ءارقلا نم ناو : لاق « هثلثم مث ةنك اس ءارو ةحوتفم فاقب وهو

 دنع ديعس نع ناسك نب اص هبات دقو ظفاخ ىرمعلا امأو < ىباحصلا طاقساب هيف رصق دقو فيعضف رشعم وبأ

 نع رخآ هجو نم نكسلا نبأ هجرخأو « ديعس نع لجر نع جيرج نبا نع قازرلا دبع هجرخأ اذکو < ةع زخ نبا

 نبا نع ثيللا هار دقف أطخ « ماع نبا هلوقو .ه ١ ىراصنالا ساع نب ةرامع ةربره ىنأ عم هيف دازو قازرلا دبع

 ةرامع نأ ديعس نع ناملع ن كاحضلا نيبو ‹ ةعزخ نبا هجرخأ « مزح نب وربع نب ةرامع ,.لاقف ديعس نع نال

 «ةعيدو نبأ نم ثيدحلا اذه عم ام ءابأ رضح ادعس نأ ةءاورلا هذه يف دافأو . ىليع امالا هركذ ناملس نم همس امن

 ةعيدو نبا نع ديعس نع بئذ ىنأ نبا نع امهالك ىرجلا دی زب نب مساقو ةدعسم نب دامح ةباور نم ليعامسالا هقاسو

 ررقت اذإو نيبجولا لع هور ناكف هيف نا تيقلسا مث ء ةعيدو نأ نم هيبأ عم هع هنأكف هيبأ نع هيف سل

 عملا نكي وأ اهنع ةرصاق وأ امل ةقفاوم امإ اهتيقبو « تاياورلا نقتأ ىراخبلا اهراتخأ ىلا قيرطلا نأ فرع كلذ

 لهأ نم مهلك ن ايباحو نايعب ات هيفف ةت ةعيدو نبال نأ تدث ناف « قن ىف نيعباتلا نم ةثالث دانسالا ىو . امهنب

 « فيظاتلا ىف ةغلابملا هب دارملاو « ربط نم و قييمششكلا باور ىف ( ربطلا نم عاطتسا ام روطتيو ) هلق . ةنيدملا

 رفظلاو براشلا ذخأب فيظنتلا هب دارملا وأ « لسفلا لوصح ىف ىنكت ءاملا ةضافإ نأ لسغلا ىلع هفطع نم ذخؤي و

 هب رعشلا ثءش ةلازإ هب دارملا ( نهديو ) هلق . سأرلا لغ ريبطتل اب و « دسجلا لسغ لسفلاب دارملا وأ « ةناعلاو

 «وأ د نوكي نأ لمتحيو ءاانمد دحي لل نإ ىأ ( هتي بيط نم سم وأ ) هل : ةعمجا موي .نيزتلا ىلإ ةراش] هيفو



۱١ PYةا باتک۔  
 دياي

 تيبلا ىف هرخديف ةداع هل هلامتسا لمجمو ابيط هسفنل ءرملا ذختي نأ ةنسلا ناب نذؤت تيبلا ىلإ هتفاضإو « واولا ىنعمب
 سمي وأ » دواد ىبأ دنع وربع نب هللا دبع ثيدح ىف نکل « هتقيقح تيبلاب دارملا نأ ىلع ءانب مهضعب لاق اذك

 ديعس يأ ثيدحل قفاوم وهو « هنأ سما ببط نم لمءتسيلف ابيط هسفنل ذختي مل نإ ىنمملاف اذه لمف  هتأ سما بيط نم
 ىو . هتأما هب داريو قلطي لجرلا تيب نأ هيفو « ةأرملا بيط نم ولو » هيف لاق ثيح لم دنع هركذ ىضاملا

 اذه دعب ىذلا بابلا ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « هبايث اص نم سبلي و » ةدايزلا نم روكذملا ورمع نب هقا دبع ثيدح
 ىثم مث » ءادردلا بأ ثيدح نم دمحالو « دجسملا ىلإ  ةيزخ نبا دنع بويأ ىلأ ثيدح ىف داز ( جرخب مث ) هلو

 ىفو « سانلا باقر طختب مل مث  روكذملا ورم نب هللا دبع ثيدح ىف ( نينا نيب قرفب الف ) هلق . « ةنيكسلا هيلعو

 ام عكري مث د ءادردلا ىبأ ثيدح ىف ( هل بتنك ام ىلصي مث ) هلو . « هذؤي ملو ادحأ طختي ملو , ءادردلا ىبأ ثيدح
 عئرق ةياور ىف داز ( مامإلا ملكت اذإ تصني مث ) هْلَِق . « هل ادب نإ عكريف د بوي نأ ثيدح نو « هل ىضق

 ةياور ىف ( ىرخألا ةمججا نيبو هنيب ام هل رفغ ) هلق . بويأ ىبأ ثيدح ىف هوحنو « هتالص یضقب ىح » ىضلا
 نالجت نبا نع ثيللا هنيب « تضم ىلا ىرخالاب دارملاو « ىرخالا ةءجلا نيبو هنيب ام بوثذ هنع طح و ديزي نب مساق

 اص ىنأ نب یلیہس قی رط نم نابح نالو «  ابلبق ىنلا ةمجلا نيب و هوب ام هل رفغ , هظفلو ةميزخ نبا دنع هتياور ىف

 اضيأ ةدايزلا هذهو « اهدعب ىلا نم مايأ ةثالث ةدايزو ىرخآلا ةعجلا نيو هنبب ام هل رفغ » ةربره ىنَأ نع هيبأ نع
 راصتخاب ةريره ىنأ ثيدح نم لسم دنع هلصأو « اهدعب ىلا نم لقي مل نكلا « نابلس نع ةرامع نع ديعس ةياور ىف
 دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . ملل هوحنو « رئابكلا شغب ملام » ةريره نأ نع ىرخأ ةياور ىف هجام نبا داذو

 اذهو .ها كلذ الإ ىلصملا ىلإ ليجسلا دجب ال نمل الإ ىطختلا هركأ : ىمفاشلا لاق « ةعملا موب ىطختلا ةهارك اضبأ

 ماق ىذلا هعضوم ىلإ عوجرلا ديري نمو كلذ نم قباسلا بأ نإ عطقنملا فصلا لصو ديري نمو مامإلا هيف لخدي
 هنأ هيف سلجم اناكم ©2) فلأ وأ هلع وأ هنيدل امظعم نوكي نم ةيعفاشلا نم ىلوتملا ىنثتساو « مدقت اك ةرورضل هنم

 ةيعورشم هيفو . ربثملا ىلع مامالا ناكاذإ الإ ىطختلا هركي ال : لوقي كلام ناكو : رظن هيفو « هقح ىف ةهارك ال
 ىلع كلذ مدقق ىلع لدف « مامإلا ملكت اذإ تصني مث د لاق مث « هل بتك ام ىلص » هلوقل ةمجلا ةالص لبق ةلفانلا
 ةافانلا زاوج هيفو « هل ادب ام ىلص جرخ مامالا دحي مل ناف و ظفلب ىلذهلا ةشيبث ثيدح نم دمحأ هنيب دقو  ةبطخلا

 الف لاوزلا بقعي مامإلا جورخ نال لاوزلا ءادتبا نم سيل ريكبتلا نأ ىلع هب لدتساو « ةعمجلا موي راهناا فصن
 مدقت ام عيمج دوجوب طورشم ةمجلا ىلإ ةعجلا نم بونذلا ريفكق نأ انركذ ام عومجمب نيبتو . هيف لفنتي اتقو عسي

 كرتو نينئالا نيب ةقرفتلاو ىطختلا كرو ةنيكسلاب ىثملاو بايثلا نسحأ سبل و نهد وأ بيطتو فظنتو للسغ نم
 لدو « ارهظ هل تناك اغل وأ ىطخت نف » ورمع نب هللا دبع ثيدح ىف عقوو . وغلا كرتو تاصنالاو لفنتلاو ىذالا
 كلذو ‹ ديقملا اذه ىلع اهلك تاقنطملا لمحتف رئاذصلا وه بونذلا نم رفكي ىذلا نأ ىلع رئابكلا نايشغ مدعب دييقتلا

 بانتجا هطرش رئاغصلا ريفكت نأ دارملا سيلو « رفكت ال تيشغ اذإ مناف ىأ « رئابكلا شفت مل ام » هلوق ىنعم نأ
 بانتجا الإ اهرفكي ال نأ كلذ نم مرلي الو « نآرقلا هب قطن اک اهرفكي هدرجمب رئابكلا بانتجا ذإ 29 رئابكلا

 نع ملم حمس ىف تبث ام هيلع لدو « رئانصلا ريفكت-) طرش رئابكلا بانتجا نأ روكذلا ثيدحلا رعاظو « رظن هيف اذه (؟)
 معآ هللاو ٠ رئابكلا تبا ام نهنهي ال تارافك ناضءر ىلإ ناضمرو ةمجلا ىلإ ةجلار سلا تاولصلا » اعونيم ةربره يبأ



VF ۸۸٩ - ۸۸۲۳ ثيدحلا 

 باوثلا نم ىطعأ الإو « رئابكلا نم كلذ رادقمب هنع رغكي نأ هل ىجر رفكت رئاغص ءرلل نكي ملاذإو ٠ رئابكلا
 كاذب ہ“دح نم سواط مسي مل ( اورکذ ) هلق . لع هللاو . كلذ رئاظن ىف درو ام عيمج ىف راج وهو ‹ كلذ رادفمب

 نع سراط نع راتید نب ورمع قيرط نم یواحطلاو نابح ناو ةعزخ نبا هاور دقف ةريره وبأ هنأ ربظي ىذلاو

 اولستغا ) هلو . مدقت ا مريغو رذ أو ناءلسو فرع ىنأ ثردح ىف اضيأ بيطلا ركذ تبثو ءهوحن ةريره أ

 . ةعمجلل انج اونوكت مل نو « ةبانجلل انج منك نإ ةمهلا موي اولتغا هانعم ( انج اونوكت مل نإو ةمجلا موي

 كلذ ىلع هب لالدتسالا ىفو « ال مأ ةعمجلل هاون ءاوس ةعبجلا نع *ىرحي ةءانجلل ةعمجلا موب لاستغالا نأ هنم ذيخأو

 اونوكت نأ الإ ة-ءجلا موب اولستغا» ثيدحلا اذه ىف ىرهزلا نع نإ نبا قيرط نم نابح نيا ىور مع . دعبل

 ءازجإلا انظفح : رذنملا نبا لاق . حص ىرهزلا نع برعش ةءاور نكل « بولطملا ىلع ةلالدلا ف حضوأ اذهو « ابنج

 ال هنأ ىلع هب لدتساو « بهاذملا فرشتنم ةلأ لا هذه ىف فالخلاو ..ه ١ نيعباتلاو ةباحصلا نم معلا لهأ رثك أ نع

 نم وه ( مكسور اولسغاو ) هلو . اعرش مويلا لوأ رجفلا عولطو « ةعجلا موي » هلوقل رجفلا عولط لبق ءىزحي
 ىف ”ىزحي الثم رعشلا لح نود ءاملا ةضافإ نأ نظي المل ماتلا لها بولطلا نأ ىلع هيبنتلل ماعلا ىلع صاخلا فطع

 فيظنتلا ىف ةغلابملا ىتاثلاب داري نأ لمتحو « ةءانجلا لسمك ةر ره بأ ثيدح ىف هلوقل قفاوم وهو « ةعجلا لسغ

 لامعتسا ىضتقت ةداعلا تناك امل نكل هب مجرأملا نهدلا ركذ ةياورلا هذه ىف سيل ( بيطلا نم اوبيصأو ) هلو

 ىلع ةلالد ثيدحلا ىف سيا : ىدوادلا لوقل اياوجرينملا نب نيزلا هجو اذك < هب كلذرمشأ سأرلا لسغ دعب نهدلا

 نھدلا ةرسيم نب ميهاربإ هيف ركذ دحاو سابع نبا نع سواط ثيدح نأ دارأ ىراخبلا نأ ربظي ىذلاو « ةمجرتلا

 ةراشإلا نادلس ثيدح بقع سابع نا ثيدح دارباب دارأ هنأكو . ةلوبقم ظفاحلا ةقثلا ةدايزو ,« ىرهزلا هركذب لو

 ىفددو بيغرتلا ناك ناو « لسلك دكأتلا ف وه سول اهريغو كاوسلاو نهدلاو بيطلا نم لسفلا ادع ام نأ ىلإ

 نبا لاق ز هلق . ضعب ىلع تابودنملا ضعب ديك أدب وأ هب لوقي نم دنع بوجولاب امإ فلتخ جملا نكل « عبجلا

 نم » اعوفرم سابع نبا نع قابسلا نب ديبع هاور ام فلاخي اذه ( ىردأ الف بيطلا امأو معنف لسغلا امأ : سابع

 ىرهزلا نع رضخالا ىنأ نب اص ةباور نم هجام نبا أ « هلم سميلف بيط هل ناك ناو لستغيلف ةعملا ىلإ ءاج

 اص ناک ناف ء السم هانم قابسلا نب ديبع نع ىرهزلا نع هاورف كلام هفلاخ دقو « فيعض اصو « ديبع نع

 ةيناثلا سابع نبا قيرط ىف روكذملا ماشو , كلذ سكع وأ هيسن ام دعب هركذ نوكي نأ لمتحا سابع نبا هيف ظفح

 قاعنصلا فسوي نبأ وه

 باطحلا نب رع نا » رع tT e "نب هلا دبع اشو - ملك

 اومدق اذإ دنَولاَو ةا < مو امتي و هذه تيرتشا ول هللا لوسر اي3 لاقف دحسملا باب دنع ءاريس فاز

 اهنم م هللا لوسر تاج م . ةرخآلا ىف هل الح ال نم ذه سيم اإ : للك ملا لوسر لاقف . كيلع

 لح ىف تلق دقو امف وک« هللا لوسر اي : رع لاقق ؛ لح اهنم هنع لا ۍضر باطحلا نب رع ا لڪ



a EL ۷t 

 اخأ هنع هللا ىضر باطلا نب رع اهاسکف . اهسلتل امک تک أ ىنإ : لكم ہلا لوسر لاق . تلق ام دراطع

 اکر شم کم هل
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 ةلح ىأر رمع نأ , سع نبا ثيودح هيف دروأ . راجل نم ةعدجا موب ىأ ( دجيام نسحأ سیای باب ) هلو

 نم هب لالدتسالا هجوو . ثيدحلا « ةعمجلا موب اهتسدلف هذه تيرتشا ول هللا لوسر اي : لاقف دجسملا باب دنع ءاريس

 . اريرح تناك اهنوكل ةلحلا كلت لثم سبل ىلع راكنالا رصقو « ةعمجلا لمجتلا لصأ ىلع رمعل عللي هريرقن ةبج

 ءرملا سيلي نأ مثدنع ادورعم ناك هنأب لاطإ نبا باجأو . ةجرتلا ىلع ةلالد ثيدحلا ىف سيل دأب ا هيقعل دقو

 ا دعو توا نا تبدع قكل ق ارو دز“ ىلوأ مدقت امو . نيتلا نبا هعبتو . علا ا: نسنجأ

 نم دواد ىبالو « نال نا نع ثيللا ةياور ىف هوحنو « هبامث ريخ نم سبل و » ظفلب ةعزخ نبا دنعو « رمع نبا

 نم سبلو » هفو نابلس ثيدح وحن ة ةربره قو ديعس ىلأ نع ةمامأ ىنأو ةلس ىلأ نع ميهارب] نب د قرط

 ذختا ول ؟دحأ ىلع امه لاق مقلب هللا لوسر نأ هغاب هنأ ىراصنالا ديعس نب ىح نع أطوملا فو « هبايث نسحأ

 نب يحي نع ىومالا ديعس نب ىحب قيرط نم « ديبلا ه ىف ربلا دبع نبا هلصوو « هتنېم یو ىوس هتعمجل نيب و

 نب ورع قبرط نم دواد وبأ ءاور دقف « رظن ظن هدانسا ىفو « اء هللا ىضر ةشئاع نع ةرمع نع ىراصنالا دعس

 ن ی نب دمت نع ديعس نب ىحن نع مهتاالث ىروثلا نع قازرلا ديعو ةنييع نبأ نع روصنم نب ديعسو ثراحلا

 ةشثاع ثيدحلو « مالس نب هللا دبع نع ىحي نب دغ نع وغلا و نيرا ن ووا ر ا ادور ای اع

 او سابللا باتك ىف ربع نبا ثيدح ىلع مالك لا ىتأيسو ٠ هجام نباو ةعزخ نبا دنع قيرط

 «زخ بو ” لاقي م ةفاضالاب نينقمملا نع هانطبض : لوقرق نبا لاق . ريرح ىأ دم مث ءار مث ةيناتحتلا حتفو ةلمبملا

 : لاقف نيآلا نبا همجوو . ءارشع ةقانك ءاريس ةلح لاقي : ىباطخلا لاق . لدبلا وأ ةفصلا ىلع نيونتلاب مهضعإ نعو

 اال ٠ اريس تيمس ةللا كلذكو « ءارشع تيمسف ربشأ ةرشع ةقانلا تلكأ ىأ ة ةرشع نم ذوخأم ءارشع نأ ديرب

 هل اأ اهاكنف د هلوقو . ىميقلا بجاح نبا وه ةلحلا بحاص دراطعو « هيبشتلا هجو اذه « روسلا نم ةذوخام

 ف فلتخا دقو « كلذ ريغ ليقو « همأ نم ريع اخأ تكاكو < ميكح نب ناهع هجا نأ ا رشم کم

 لعأ هللاو . همالسإ

 نسي : يو ینا نع دیس وبأ لاقو . ما موب كاودللا ساپ - ۸
 هللا ضر ةريره ىبأ نع جررعألا نع دالا ىلأ نع كلام انتربخأ لاق سو هن هللا دبع اشو - ۷

 « ةالص لکم م كاوسلاب مہت سأل  سانلا ىلع وأ - ىتَمأ یل یش نأ الول » لاق ھی هللا لوسر نأ هنع

 1 [ 784٠ : ىف هفرط هه ثيدحلا ]

 : لاق نأ ان دح باحولا نب بیعش امدح لاق ثراولا دبع ادثدح لاق رَمعَم وأ اش - ۸۸

 « ٌكاوسلا ىف كيل ترثك أ » هل هلا لوسر لاق



 مانو ۸۸۹ - ۸۸۷ ثيدحلا

 ناك » لاق ةفيذح نع لاو يبأ نع ِنيَّصُحَو روصنم نع ٌنايفس ا ربخأ لاق ريثك "نب ادم شرو - مدح

 6 هاف صوشب لبا نم ماق اذإ تلي *ئبلا

 ديعس ىبأ ثيدح نم فرط قلعملاو «ةلوصوم ةلالثو اتاعم امدح هيف دروأ ( ةءمجلا موي كاوسلا باب ) هلق

 ثيدح ام وأف ةلوصوملا امأو . كاوسلاب هنانسأ كلدي ىأ « نتي نأو ه هيف ناف « ةعمجال بطلا باب ه ىف روكذملا

 نب نيزلا لاقو « ةالص لك ه هلوق مو ىف ةعمجلا جاردن ةبج نم ةجزنلل اوا نأ الول و ةريره ىنأ

 لحم وه ىذلا مفلا بييطت كلذ بسان بيطتلاو ف.ظنالاو لسغلا نم رهاظلا نيسح بلطب ةهمجلا تصخ امل : رينملا

 لاق « كاوسلا ىف يلع ترثك أ ر سنأ ثيدح ةلوعوملا ىناث . مدآ ىنب و ةك.:اللا رضيام ةلازإو « ةاجانملاو ركذلا

 ماع هراثك ] نع راذتعالا ىلا هجايتحاو كاودلا باحيا نم هعنم بمس نأ ةيج نم هلق ىذلل هتيسانم د.شر نبا

 هلو هاد ةفيذح ثيدح ةلوصوملا كلاث . ةعمجلا موب وهو دحاو مو: ىف كلذ لمف ىف ةقشم الو . ةقشملا دوجو هيف

 هنال ىرحأ ةعمجلا ىف نوكيف نطابلا لمجتل لبللا ىف عرش هن أ هتلسانم هجوو « هاف صوشب ليالا نم ماق اذإ ناك

 ثيدح امأو . ءوضولا باتتك رخآ ىف ةفيدح ثيدح ىلع مالكا مدقت دقو « رهاظلاو ىطابلا ىف لمجتلا اهل عرش

 هيلع مالكلا أيس رخآ ظفاب رخآ دانسا ثيدحلا لصأ يؤ هل ناك نإو هدانسإ ىف كلام ىلع فاتخ لف ةريره ىفأ

 اذهب هيلع فقأ لو« ىوارلا نم كش وه ( سانلا ىلع قشأ نأ الول وأ ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ مايصلا باتك ىف

 دبعل أطوملا قيرط نم تآطوملا ف ىنطقرادلا هجرخأ دقو « هريغ نع الو كلام نع تاياورلا نم ءىش ىف ظفللا

 هاور اذكو « قشأ نأ الول و هلوق دعب مل ء سانلا ىلع وأ , ظفلب دانسالا اذه هيف ىراخبلا خيش فسوي نب هللا

 « ىتمأ ىلع » ظفلب ئيللا ىي نب ىحم هاورو« ىتمأ د لدب « نينمؤملا , ظفلب مركأ هاورو أطوملا ةاور نم ريثك

 لعفلا ىلع قلطي هنإ ليق دقو ةلالا وه كاوسلا نال « كاوا لامتساب ىأ ( كاوسلاب مهترمال ) هلو . كشلا نود

 هلو . ىرهزالا كلذ ركنأو . هثينأت حما ىف ىحو « حيحصلا ىلع ركذم كاوسلاو . ريدقت ال اذه ىلءف . اضيأ

 اذكو « ةالص لكدنع د ظفلب نكل ىسيع نب نعم نع الإ أطوملا تاياور نم ءىش ىف اضيأ امرأ م ( ةالص لكعم)

 نع لاله ىلأ نب ديعس هفلاخو « دانزلا ىلأ نع ةنيبع نبأ قيرط نم ملم هاور اذكو « كلام نع ةبيتق نع ىئاسنلا

 ىلع لدت ةلك ءالول د : ىواضيبلا ىضاقلا لاق « هقيرط نم دحأ هجرخأ ةالصلا لدب « ءوضولا عم و لاقف جرعألا

 ثيدحلا لدف < ةيفانلا ءالو و هريغ ءافتنال *ىثلا ءافتنا ىلع ةلادلا ءول » نم ةبك أ قحلاو ؛ هريغ تول ءىثلا ءافتنا

 بوجولل سالا نأ ىلع لباد هيفو « ةقشملا توبثل ايفنم آلا نوكيف توب ثلا ءافتنا نآل ةقشلا توبشل الا ءافتت ىلع

 م ماع ةقشمم آلا لعج هنأ امين اث « ىنلا زاج امل بدنلل ناكو لو « ةيبدنلا توبث عمرمألا ىنن هنأ امهدحأ : نيج و نم

 « عمللا » ىف قحسإ وبأ خبشلا لاقو . كرتلا زئاج هنال هيف ةقشمال بدنلا ذا ‹ بوجولل ىمآلا ناك اذا ققحتي امنا كلذو
 « هيلا بودنم ةالص لك دنع كاوسلا نال ةقيقح رمأب سيل بدنلا ةبج ىلع ءاعدتسالا نأ لع ليلد ثيدحلا اذه ىف

 تضرفل , ظفلب ىتاسنلا دنع ةريره ىلأ نع ىرملا ديعس ةياور ىف هلو هدكؤيو .ها هب رمأي ل هنأ عراشلا ريخأ دقو

 مهيلع قش مرمأل ابجاو ناك ول هنأل بجاوب سيل كاوسلا نأ ىلع ليلد هيف : ىعفانتلا لاقو مهترمال لدب « مهيلع

 خيشلا ىكح نكل « عامجالا هيف مهضعب ىعدا لب < للعلا لهأ رثكأ راص هبوجو مدعب لوقلا ىلاو . ه١ قشي مل وأ هب



 ةمججا باتك - ۳۷٦ ١١

 نعو . هتالص تلطب ادماع هکر نف . ةالص لكل بجاو وه : لاق هيوهار نب نم نع ىدرراملا هعبتو دماح وأ
 ثيدح نم هجام نبا دنعف « هب رمالا دوروب هبوجوب لاق نم جتحاو . اطرش سيل نكل بجاو وهو : ںاق هنأ دواد
 «كاوسلاب مكيلع» ثيدح ءانثأ ىف أطوملا فو « سابعلا ثيدح نم هون دمحالو « اوكوست » اعوفرم ةمامأ ىلأ
 « رمالا قلطم ال ةالص لكب اديقم هب رمآلا بابلا ثيدح موهفم ىف ىفنملاف ةحصلا ريدقت ىلعو « اهنم “ىش تبي الو
 ىلع « ةالص لك ه هلوقب لدتساو . ىتأيس اک راركنلا قلطملا توبث نم الو قلطملا ىفت ديقملا ىفن نم مزلب الو
 اعبت تسيل ىنلا لفاونلا نم اهاهاض امو ةبوتكملا تاولصلا دالا نوكي نأ لمتحيو ٠ لفاونلاو ضئارفلل هبابحتسا
 كاوسلاب مهترمآل د ظفلب دمحأ دنع ةبي.ح مأ ثيدح ىف هلوقب ديأتيو . ةماش وبأ هراتخا اذهو  ديعلا ةالصك اهريغل
 لك دنع مهتما ىتمأ ىلع قشأ نأ الول ه ظفملا ةر ره بأ نع ةللس ىلأ قيرط نم هلو « نؤضوتي اک ةالص لك دنع
 نإ الإ ةضيرفلا دعب ىنلا ةبتارال بدنيال ءوضولا نأ اكو . امهنيب ىوسف « كاوسب ءوضو لك عمو « ءوضوب ةالص
 هاور ام يأتي و ‹ كاوسلا نم قشأ ءوضولا نأب امهنيب قرفي نأ نكمي و . كاوسلا كلذكف . الثم لصفلا لاط
 « حيح هدانسإو « كاتسيف فرصني مث « نيتمكر یلص: قلك هللا لوسر ناک » لاق سابع نبأ ثیدح نم هجام نبأ
 لصأو . مون كاوسلاو فارصنالا نيب للخ هنأ هيف نيبو . دواد وبأ هدروأ ليوط كثيدح نم رصتخم هلک
 ةعناملا ىه ةقشملا نوك ىلع لد ثيدحلا نآل « راركتلا ىضتقي رمآلا نأ ىلع هب لدتساو . ًاضيأ انيبم ملسم ىف ثيدحلا
 راركتلا نال « رظن ثحبلا اذه ىفو . راركدلا بوجو ىف ةقشملا ام لو  ةرم هبوجو ىف ةقشم الو . كاوسلاب رمآلا نم
 ىثخ اذإ عفترت تاب ودنملا نأ هيف : بابا لاقو . ةالص لكب هديبقت نم ذخأ امإو ءرمآلا درج نم انه ذخؤي مل
 « صآأ هيف هيلع لزني لايف هنم داهتجالا زاوج هيفو . هتمأ ىلع ةقفشلا نم هيلع مقلب ىنلا ناكام هيفو . جرحلا اهنم
 دورو مدع بوجولا ءافننا ببس ناكل صنلا ىلع افقوتم محلا ناك ولفه رمأ مدعل ايس ةقشملا لمج هنوكل
 هنم ارابخإ نوكي نأ زوجي هنأ همجوو « لاق اک وهو . ثحب هيفو : ديعلا قيقد نبا لاق . ةقشملا دوجو ال صنلا
 لدتساو . بجاو هنأب هللا نع ىأ « مهترمآل , هلوق ىنعم نوكيف ؛ ةفدملا دوجو صنلا دورو مدع ببس نأب ب

 باتك ىف هيف ثحبلا ىتأيسو « « ةالص لكو هلرق مومعل « لاوزلا دعب مئاصلل كاوسلا بابحتسا ىلع ىناسنلا هب
 ىلا برقت الاح اهنوك ةالصلا ىلإ مايقلا دنع كاوا بايحتسا ىف ةمكسملا : ديعلا قيقد نبا لاق : ( ةدئاف ) . مايصلا
 ىلع لديام رازبلا دمع ىلع ثيدح نم درو دقو ؛ ةدابعلا فرشل ًارامظإ ةفاظن و لاك لاح نوكت نأ ىضتقاف « هللا
 ىانيال هنكل « هيف ىلع ءاف عضي ىتح هنم وند لازي الف « ىلصملا نم نآرقلا عمتسي ىذلا كلاب قلعتي مال هنأ
 ترثكأ دقل » ليعامسإلا ةباور ىف عقو « ترك أ , هلوقو « نويرصب هدانسإ لاجرف سنأ ثيدح امأو . مدقتام
 ترثكأ هانمم : نيتلا نبا لاقو . هيف بيغزتلا ىف رابخألا داريإ ىف وأ « کنم هبلط ريركت ىف تفلاب ىأ ءا
 هبلطب هللا دنع نم تذل وہ ىأ هلوأ مضي ىور هنأ ىنامركلا ىحو . اوعيطت نأ قيقحو « لمفأ نأ قيقحو  مكيلع
 عقب لو «كاوسلاب كيلع , ظفلب رينملا نبا هركذ : ( هيبنت ) . ةعرص نآلا لإ ةباورلا هذه ىلع فقأ ملو . كنم
 ىرهزلا نع أطوملا ىف عقو روكذملا ظفللاو . ديشر نبا هبقعت دقو « ئراخبلا حيح ىف تاياورلا نم “ىش ىف كلذ
 ىرهزلانع رضخالا ىبأ نب اص قيرط نم ه-جام نبا هلصو ثيدح ءانئأ ىف وهو « السم قابسلا نب ديبع نع
 ال نم نر بخأ و لاق ىرهزلا نع رمعم هاورو « ةعمجلل نهدإا باب » رخآ ىف هيلع مالكلا قبسو « هيف سابع نبأ ركذي
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 ¢ كلذ لوق هوعمس ممأ هلي دم باحصأ نم مهتأ

 هريغ كاوسب كوس نم تاپ - ٩
 ةشئاع نع ىلأ ىنربخأ ةورّع "نب ماشه لاق : لاق لالب 'نب ناہلس ىنث دح لاق ليعامسإ شرج مح
 تلقف « ل هللا لوسر هبلإ ٌرظنف « هب نسي لاوس هعمو ركب ىبأ نب نمح را "دبع لخد 8 تلاق اهمع هللا یر ْ 2 7 ٤ر ١ 4 ا

 وهو هب نتساف « إب هللا لوسر هئيطعأف « هْْفَصَم م هتمصقف « هيناطعأف , نمحرلا دبع اي كاوسلا اذه ىنطعأ : هل ۹ ٠ ت و و 0 7 5 7 £
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 ىنلا ىلع ركب ىبأ نإ نمحرلا دبع لوخد ةصق ىف ةشأاع ثيدح هيف دروأ ( هريغ كاوسب كوست نم باب ( هلو

 هيلع مالكلاو , هل مجرت ال قباطم وهو . هتغضم نأ دعب مپ ىنلا هب كاتساف هنم هتذخأ اهنأو , كاوس هعمو لي

 اهلوقو . هتوم ضس ىف تناك ة صفلا ناف . أَي ىنلا ةافو ركذ دنع ىزاغملا رخاوأ ىف ىلاعت هللا ءاش نإ ینوتسم ركذي

 مضقلاو « ةمجعم داضإ نكسلا ناو ةميررك ةياور ىفو « هترسك ىأ « ثك الل ةلمهم داصو فاقب « هتمصقف » هيف
 « كاينسالا عضومرسكى لع رمكلا لمحيو : تلق . حصأو هو : ىزوجلا نبا لاق « نانسالا فارطأب لك الا ةمجعملاب
 , عطفلاب كايتسالا عضوم ةشئاع نيبعت نأب ةجرتلا ةقباطم ىلع رينملا نب نيزلا دروأ دقو . ملعأ هللاو ىناثلا ىناني الف
 نأب ريغلا ديبقت ىئبنيف « دبيقنلا عضومف قالطإ هنأب بّمتو . دودةملاب فاو هتغضم نأ دعب هلامعتسا نأ باجأو
 نتي ربخلا سفن ی نال « لامعتسا هيف مدقتي مل لاقي الو . ةشئاع هتريغ ام كلذ الول ذإ « هف رثأ فاعب ال نم نوکی

 ضرا لغاش نم هيف وه ام عم هب لذي مل كلت هن وكل كاوسلا أ دك أت ىلع ةلالد هيفو « هب
 تاياورلا نم ءىش ىف هرأ 2K سبوأ ىأ نإ وه ىراخبلا خيش ليعامس]و ؛ نويندم دائسالا لاجر : (ةدناف)

 هسفن ىراخبلا قب رط نم هج رختساف هجرخم ىليعامسالا ىلع قاض دقو « دانسالا اذهب هع ىراخبلا قيرط ريغ نم
 ميدل ابأ نأ الإ « لالب نب نابلس نع هريغ ةياور نم هر مل ىنناف اضيأ هب درفت ليعامسا نأكو « ليعامسا نع
 ليعامسالا هعنص ام ناكف . ادچ فيمض دو « ناملس نع یدملا نسا نب دمع قيرط نم جرختسلا ىف هدروأ
 اريثكهطساوب اضيأ هنع ىوريو ناملس نم ليعامسا عمس دقو . ىلوأ

 ةعجلا موي رجفلا ةالص ىف أرقي ام بيسي = ٠
 نع مرم "نبا وہ  ناحرا دبع نع ريهاربإ نب دعس نع نايف انن دح لاق م وبأ از - ۱

 لك نأ لهو ةدجسا ”لزعت أ رجفلا ةالص ىف ةا ىف أرق قو نل ناک لاق هنع هلا ىضر ةريره ىأ
 « ناسنولا

 ٠ [ ۱۰۹۸ ىف هفرط ۸۹۱ ثيدحلا ]

 تاياورلا شك أ ىف ( ةممجلا موي ) هلوق عقي ملو - لجرلا يأ اهحتف زوج و  ءايلا مضب ( أرقي ام باب ) هلق
 يرالا مضي م جاد -- م



 ةعملا باتك - ۴۷۸ ١

 هلو . ةيمابفتسا ال ةلوصوم املأ رهاظلا , أرقي ام » هلوق ىف «ام » رينملا نب نيزلا لاق . دارم وهو . ةمجزنلا ىف

 . اميج خسناا ضعب ىف اركذو « ىبايرفلا ىأ ءفسوي نب دمج انئدح و ة رک ةياور نم ةخسف ىف (مبعن وبأ انثدح )

 ىدبهم نب نمحرلا دبع قيرط نم ىا نا هيسأ فوع نب نمحرلا دبع نبا ىأ ميهاريإ نب دعسو . ىروثلا وه نايفسو

 ىف ( ةممجا موب رجفلا ىف ) هلو . نايئدم امم امهو . ريبك ىعبات هخيشو . ريغص ىعبا: وهو . ىروثلا نع هریغو

 ةميرك ةياور ىف داز . ةءاكحلا ىلع ماللا مضب ( ليزت مأر هل . « رجعلا ةالص ىف ةا ىف » ىليصالاو ةي رك ةياود ٠

 نأ دا ملاو «رهدلا نم نيح » هتياور ىف ىليصالا داز ( نافالا ىلع ىنأ ل لهو ) هلق . بصنلاب وهو . ةدجلا د

 ةعكرلا ىف ليزنت 1 ظفاب هيبأ نع هاربا نب دعس نب ميهارب] قب رط نم لاسم هنيب ادك ةر ةيكر لك ی ایف

 اذه نم ةالصلا هذه ىف نيتروسلا 2 ارق بابحتسا ىلع لياد هيفو « ناسنالا ىلع ىتأ له هيذاثلا فو « لوالا

 ع رصتلا دوعسم نبا ثيدح نم درو لب ؛ هنم هراثك | وأ كلذ ىلع مب هتبظاوم نم هب ةغيصلا رعشت امل مويلا

 « تاقث هلاجرو ة.ايزلا هذه نودي هجام نبا ىف هلصأو « كلذ مدي , هظفاو ىنارطلا هجرخأ كلذ ىلع لپ هتموادهب

 ىف سيل : بابلا ثيدح ىلع مالكلا ىف لاقف هيلع فقي مل ديما قيقد نبا نأكو . هلاسرإ متاح وبأ بوص ىكل

 ةموادملا ىف اصن تسيل ةغيصلا ناف « بابلا ثددحل ةسنل اب لاف اک وهو . ايوق ءاضتقا امااد كلذ لعف ىضتقي ام ثيدحلا

 مها رب نب دعس ىف نعطلا ىلإ ىراخبلا لاجر ىف ىجايلا ديلوا لا وبأ راشأ دقو . كلذ ف صن امان رك ذ ىتل' ةدابزلا نكل

 .ه|ةئيدملا لهأ اسال هب لمعلا اوكرت سانلا نأ و ٠ هلجأل هنع ةباورلا نم حنتما اكلام نأو . ثيدحلا اذهل هتياورل

 اذكو . هلثم سابع نبا نع ريبج نب ديعس قي رط نم لاسم هجرخا دق « اًملطم هب درفني مل ادعس ناف « لاف اک سياو

 نم طسرالا ین یلارطلاو ‹ صاقو ىنأ نب دعس ثيدح نم هجام نباو « دوعسم نبا ثيدح نم ینا رطلاو هجام نبا

 اک هب اولاق دق نيمباتلاو ةباحصلا نم للعلا لهأ ربك أ نآل , ةلطابف هب لمعلا اوكرت سانلا نأ هاوعد امأو . ىلع ثيدح

 لهأ نم نيم !تلا رايكنم وهو دعس دلاو فوع نب نم>رلأ دبع نب هارب نع تباث هنإ ىتح « هريغو رذنملا نبا هلقن

 نأب رعشي برملا نبا مالكو « حب دانساب ةبيش ىنأ نبا هجرخأ ةءدجا موي رجفلا ىف امم ةئيدملاب سانلا مأ هنأ ةنيدلا

 ااو ها ءريغ عطق اک هعطق نمي ملعأ هتاف ء ةن دم اب لعب مل سمأ وهو : لاق هنآل ةنيدملا لهأ ىلع أرط سما كلذ كرت

 قربلا نبا هاكح اذك « كلام بس ىف نعط هنوكمل لب « ثيدحلا اذه لجل سيلف دعس نع ةباورلا نم كلام عانتما

 بتكي م كلذل ةئيدملاب دعم ال ميهارب] نب دعس ناك : لاق ىنيدملا نب ىلع نع متاح وبأ یکحو « نيعم نب ىح نع

 حصف « هنع ةبعش نع سيرد نب 4 ديع نع كلام ىور دقو . هقدص ىلع معلا لمأ عجأ: ىجاسلا لاقو . ابلهأ هنع

 . ه1 كلذ ظفحأ الف هيف ملكت نركي نأ امأف « فورعم ىنممل هنع وري مل امن كلامو : لات . مهقافتاب ةجح هنأ
 « ضرفلا ىف دومج ةدايز ىلع لمتشت امن وكل ليقف « ةالصلا ىف ةدجسلا ةءارق ةهاركب ةكللاملا ليلعت فلتخا دقو

 نيب ممضعإ قرف مث نمو « نيلصملا ىلع طءلختلا ةيشل ليقو . ثيدحلا اذه ةداهشب دساف ليلعت وهو : ىطرقلا لاق

 ةدمج امف ةروس أرق مل لي هنأ ٩7 ربع نبا ثيدح نم حص نکل < طيلختلا اهعم نمؤي ةا نال ةيرسلاو ةيريجلا

 الجر دواد ىبأ دنع هداتسإ ىف نأل « فيض هنأ باوملاو « رظن هحيحصت ىف < ر نبأ ثيدح نم حص نك ههلوق ( ١١

 معآ هللا ¢ راطرألا لین ف ىناكوشلا هيلع هنو « هلع لمرلا ةياور ف دواد وأ كلذ ىلع صل يةيمأ ىعد الوپ



 ثيدحلا ۸۹۱ - ۸٩۲ ۳۷۹

 ما وعلا داقتعا ةيشخ ةهاركلا للع نم مهنمو . ةقرفتلا تلطبف . كاج لاو دوادوبأ هجرخأ اهيف مهب دجسةروظلا ةالص ىف
 هذه عوقو ىلإ لام لا ىبتنا اذإ نكسل « ثيدحلا هابأيف اقلطم ةهاركلاب لوقلا امأ : دبعلا قيقد نبا لاق « ضرف انآ

 ضعب ىف كرثلاب لصحب وهو « ةعقوالا ةدسفملا عفدل كرتي دق بحتسملا ناق « عفدتتل انامحأ كرتت نأ ىغبنيف ةدسفملا

 هنظت الكل انايحأ عطقيو . ةودقلل بلغألا ىف كلذ لعفي نأ ىغبني : هلوقب ىبرعلا نبا راشأ كلذ ىلإو . ه١ تاقرالا
 ةءارق بحتسي : ةيفنحلا نم طبحلا بحاص لاقو . بحتسملاو ةئسلا نيب ةقرفتلا ىف مهتدعات ىلع اذهو . ه | ةنس ةماعلا
 امأو . هريغ ”ىرجي ال هنأ لهاجلا نظب الا انايحأ كلذ ريغ أرقي نأ طرشب ةعجلا موب حبص ىف نيتروسلا نيناه

 بحاص لوق بساني ىواحطلا لوقو . ليضفتلا مامإو قابلا نار ةهاركلا ةلع نأ ركذف مهنم ةيادهلا بحاص

 رأ ملىلوالا : ( ناتدئاف ) . ةهوركم هريغب ةءارقلا ىري وأ هريغ *ىزحي ال امتح هارب نع ةهاركلا صخ هناف « طيح ا

 ىبأ نبال ةعب رشلا باتكىف الإ لحما اذه ىف ةدجسلا ليزنت ةروس أرق امل دج كتي هنأب حرصتلا قرطلا نم ءىش ىف
 أرق رجفلا ةالص ىف ةممجلا مو ا ىنلا ىلع تودغ و لات سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ئرخأ قبرط نم دواد

 ىنلا نأ » ىلع ثيدح نم ريغصلا ىف یلارطالو . هلاح ىف رظني نم هدانسإ ىفو « ثيدحلا « دجسف ةدج اهف ةروس

 ا ةكحلا ليق : ( ةيناثلا ) . فعض هدانسإ ىف نكل « ةدجسلا ليزنت ىف حبصلا ةالص ىف دج ل

 امف !هريغ ةروس أرقي نأ اهنيعب ةروسلا هذه أرقي مل نمل بحتسي هنا ىح دئارلا دوجسلا دصق ةدجسلا ةروس ةءارقب

 نكل « ةفرمملا صقنو ملعلا ةلق ىلإ ىدملا بحاص نو « ءالعلا نم داو ريغ هلعاف ىلع كلذ باع دقو « ةدج

 اهف ةروسب ةممجلا موي حبصلا يف أرقي نأ بحتسي : لات هنأ ىمخنلا ميهارب] نع ىوق دانساب ةبيش يآ نبا دنع
 حبصلا ىف نؤ رقي اوناك : لاق نوع نبا قيرط نمو . ممم ةروس أر قف كلذ لمف هنأ اضيأ هقبرط نم هدنعو . ةدج
 اسأب هب معأ ال لاقف هنع نيريس نبا ىنعي ادمم تلأسو : لاقالضيأ هقيرط نم هدنعو . ةدج ايف ةروسب ةعجلا مون
 ةضورلا تادايز ىف ىووذلا ركذ دقو . هفيزتب مطقلا ىغبني الف ةرصبلاو ةف وكلا ءاءلع ضعب نع تبث دق اذبف . ها

 ىفأ دقو . ها هدصق اذإ ةالصلا ىف هركي هنأ ائبهذم ساقو : لاق مث ء انب اعال امالك ايف رأ مل : لاقو ةلأملا هذه
 . زاوجلا نيس ىضاقلا مالك ىضتقم : تامملا بحاص لاق « كإذ دصقب ةالصا نالطسبو عنملاب هلبق مالسلا دبع نبا
 اهم نكمأ ام أرق امتءارق نع تقولا قاض ناف « ليزنت ريغ ةدحب ةءارف بحتسن ال : بذل ا دئاوف ىف قرافلا لاقو

 : رينملا نب نيزلا لاف : ( ةلكت ) . رظن هيفو راعتنالا بانك ىف نورصع ىبأ نا هقفاوو . اهنم ةدجسلا ةنأب ولو

 ةءارق ىلع ةبظاوملاب ابحبص صاصتخال ةعملا مون لضفب قلعنو ام ةاج نم كلذ نأ ابلبق امل بابلا ةجرت ةبسانم

 مون لارا ودا قلع كة هن اے ام اة راها ا نم رولا ناه ن ك ا نإ: لقو. نكروسلا ناف

 انسح اري رقت هررقو رووشملا للعلا ىف ةيحد نبا هركذ « ةم+جا موب عقيسو ناك كلذ نال « ةمايقلا

 نذل یر ىف ة4لا بسا - ١
 اک نأ قع نايرع و مدارا ادثدح لاق ئدقعلا سماع وبأ انثدح لاق ىتثلا ب د شرو - دح؟
 3 ناڪ د ےک ما يل سل گو 0 0 نا

 دخ لح يا دا لور لجسم ىف ةءج دعب تعج ةج لوأ نإ » لاف هنأ سابع نبا نع ىَبْصلا
EEE EE 

 6 نيرحبلا نم ناو سيقلا دبع
 [ ٤۴۷١ : ىف هفرط - ۸۹۲ ثيدحلا ]



 اس ان ريخأ لاق یره“ نع سنوي. ان ربخأ لاق هللا ”ديع انريخأ لاق دمحم "نب “ 9 رش اشو - ۴

 بک سنوي لاق ثلا دازو ٠ « عاد ر کاک لوقب يَ لل لوسر نأ امنع“ نأ "رار نبا نعول دع

 و لم قید 000 یر له: ل - 0 ا ِن 3 مك نب بزر

 ا E نب هلا ا اا ی کک

 « هتيعر نع Re وهو هلهأ ىف عاد لجل  هتيعر نع ”لوئسَمو عار املا : يع نع كوست ملك

 : لاق  ِهنْيعَر نع لرش وديس ولام ىف عار مداحلاو « اهتيعَر نع ةلوُئسَمو اجور وتب ىف ةيعار ٌةأرلا
5-5 0 5 2 50 0 92 

 « نير نع لوئستَو عار کلکو « هيعَر نع لوئ هيأ لام ىف عاد لجراا : لاق دق نأ تبيح

 ] IYA ¢ °° ¢ هامه ¢ YY ¢ ۲0% < oo ¢ ۹-۲8 : ىف فارطأ  مقع ثيدحلا ]

 وهو « ىرقلا نود ندملاب ةع لا صخ نم فالخ ىلإ ةراشإ ةمجرتلا هذه ىف ( ندملاو ىرقلا ىف ةعمجا باب ) هلق

 نأ نيرحبلا لهأ ىلإ بتك هنأ رمع نعو . امهريغو ىلعو ةفيذح نع ةبيش ىنأ نبا هدنسأو . ةيفنحلا نع ىورم
 نع ةريره ىبأ نع حفار بأ قيرط نم اضيأ ةبيش ىنأ نبا هجرخأ . ىرقلاو ندملا لمشي اذهو . منك انيح اوعج

 ةبرق وأ ةئيدم لك : لاف دعس نب ثيللا تلأس ملم نب ديلولا قيرط نم قيبلا ىودو . ةع رخ نبأ هححصو « ريع

 لاجر امهيو امه ساب ناهْنعو رمع دوع ىلع ةممجلا نوعمجي اوناك اهلحاوسو رصم لهأ ناف « ةعمجلاب اوما ةعاج اف

 بيعي الف نوعمجب ةنيدملاو کم نيب هايملا لهأ یر ناك هنأ رع نبأ نع حصص دانساب قازرلا ديع دنعو . ةباحصلا نم

 هجرخأ ةر ره ىبأ نع دايز نب دمم نع نامہط نبا نع : لاق نارمع نب ىناعملا موفلاخو ؛ هدع نامبط نب هاربا

 كا مهاريإ ىف رامع نب هللا دبع نب دم ماكنت مث نمو « ىناعملا نم أطخ وهو « ىئاسنلا

 ةمج لوأ نار هلو ٠ . نادائسإ هيف مهاربال نوكب نأ لمتحو . املا نم هداشسا ىف أخا انو « ةدزج مام

 رغاوأ ىف فتصل داز (ةمج دعب ) هَ . دواد وبأ هجرخأ « مالسالا ىف د نامهط نبا نع عسيكو داز ( تعج

 ةروكذملا ىفاعملا ةياور ىف عقوو «ةنيدملاب » عيكو ةياود ىف ( هلي هللا لوسر دجسم ىف ) هل . « تعمج » ىزاغملا

 نم ) هلق . ةفيفخ ةثاثم مث زمهت دقو واولا فيغو ملا ضب ( فاوحي ) هلق ٠ . ةبرم الب أطخ وهو « كنم د

 نم ليعامسالل اذكو « سيقلا دبع ىرق نم » هنع ىرخأ ىفو « نيرحبلا ىرق نم ةيرق » عيكو ةءاور ىف ( نيرحبلا

 مل سيقلا دبع نأ رهاظلا نأ هنم ةلالدلا هجوو . ةمجرتلا دارم متي هبو « ناممط نبا نع ةصفح ىنأ نب دم ةياور

 ‹ ىحولا لوزا نمز ىف ةيعرشلا رومالاب دادبتسالا مدع نم ةباحصلا ةداع نم فرع ال هلم ىنلا ماب الإ اوعى

 ملف لزني نآرقلاو هولعف مه اب لزعلا زاوج ىلع ديعس وبأو رباج لدتسا اک نآرقلا هيف لزنا زوج ال كلذ ناک ول هنآلو

 ةمجلا ةمانإ ةيعورش» ىلع لدي كلذو « سو هيلع هلا لص ينا ةايح ىف یئاوج لهأ لض ا یرفلا ىف ةمجلا لض وهو )١(
 لعأ ناو . ىرقلا



 تيدحلا  - A4۲محام ۳۸١

 ةيررق اهنوك ىاني ال اذهو « نر حبل اب نصح مسا قاوج نأ نيثالا ناو یرشخ لاو ىرهوجلا یکحو . هنع اوني
 لاهتحا عم حصأ ةيرق اهتوك نم ثي دملا سفن ىف تبث امو « ةئيدم نأ ىمخالا نسحلا ىب أ نع ©00 نينلا نبا یکحو

 وهو « ىرقلا لهأ نم مريغ ىلع سيقلا دبع مالسإ مدقتب راعشأ هيفو ؛ ةئيدم تراص مث ةيرق لوألا ىف نوكت نأ

 ىليألا ديذي نبا وه سويو ؛ كر SG . ناعإلا باتك رخاوأ ىف هتررق اک كاذک

 ةصتمخ اهتاف ةصقلا ىف الإ كر ابملا نبا عم ةقفتم ثيللا ةباور نأ ىل ] ةراشإ هيف ( ملا ثيللا دازو عار کلک ) هلو

 ةباور فئصملا قاس دقو « هنع ثبللا بناک حلاص ىبأ نع لهذلا ابلصو دقو « ةقلعم ثرللا ةءباورو < كلا ةباورب ش

 « لا عار مكلكو » هرخآ ىف هلوق ةداعإ ىف الإ ثيللا ةياور فلاخي ملف اياصولا باتك ىف دانسالا اذ كرابملا نبا
 وهاذهو « ائئياور ىف هببأ او هما ىف ريغصتلاو « ىارلا ىلع ءارلا ميدقتب وه ( مکح نب قیذر بتكو) هل

 CE ةعئبا ىعم نع لصأ ىأ (عجأ) هل هب أ نود هيف ريغصتلاب و ىازلا مدقتب لبقو « اهريغ ىف روبشملا

 SEES امف عرزب ىأ ( اهلمعي ضرأ ىلع )
 « ديرعلا دبع نب رمع لبق نم اهلع اريمأ ق.زر ناكو « ين را سا ع ا

 ةعلق تاذ ةريبك ةئيدم تناك اهنآل اهسفن هليأ نع لأسي ملو « ةليأ لامعأ نم ابعرزي ناك ىلا ضرآلا نأ ربظي ىذلاو
 « سنوي لوق.وه ( عمسأ انأو) )هلق . رهاظ اهراثآ ضعبو 29 ىرغلاو ىرصملا جاحلا اهب لزني بارخ نألا یھو
 « ثيدحلا وه بوتكم لاو  هرمأي لعاف نم لاح« هريسخب :هلوقو « ىرخأ ةلاح « هرمأي و هلوقو ؛ ةيلاح ةلمجاو
 ىفو ءاعم ثيدحلاو سالا وهو « عومسملا نيع وه بوتكملا نأ ربظي ىذلاو . قامركل' هلاق هب ر رمألا عومسملاو
 هأرقو هطخ هبتكى رهزلا نوكي نأ لمتحيو « هنم سن وي هعمسف هبناک لع هالمأ باهش نبا نأك زوجت « بتنك هلوق
 هلوق نم عيمجتلا ىلع هب جا .تاام هجوو < عمسأ اوبا وو تابع نبا بتكف هرب دقت فذح هف نوكيف هظفلب

 ىتلا ةفئاطلا ىلع الماع قيزر ناكو ب اهنم ةع لاو - ةيعرشلا ماكحألا ةماقإ اريمأ لغ هاذ کک د قلي
 N ءام أ ةصقلا هذه ىف : ريثملا نب نيزلا لاق . ةعمللا ةمانا اهتامج نمو موق وح ى د

 اهل طرش نمل افالخ ىرقلا ىف ةعجلا ةماتإ هيفو . مهحلاصمب موقي نم موقلا ىف ناك اذإ ناطلسلا نم نذآ ريغب علت

 عار « رابتعاب ىعرم هنأ باوج اف « اضيأ ىعرملا هيف لع ديف سانلا عج معي « عار کاک » هلوق : ليق ناف . ندملا
 , هدايع ق>و هللا قح موقي نأ هيلع بج yT اعار ناک دحأ هل نكي مل ولو ىح « رابتعاب
 دق نأ تبسحو لاق ) هيف هلق . ىلاعث هللا ءاش نإ ماکحالا بانک یف ثيدحلا اذه دئاوف ةيقب ىلع مالک لا ىتأيسو
 نبا هنأ ىل روظ مث ٠ لاس هنأ رهظي ىذلاو « رظن هنفو ؛ سنو. وه اذه « ل )اق د لعاف ناب ینامرکلا مزج ( لاق

 رم نبا نع عسفان نع اضيأ كيلا هاآور دقو . ىلاعت هللأ ۾ اش نإ كلذ ناب ضارقتسالا تانك ی فاسو ريغ

 لسم هجرخأ ةدايزلا هذه نودي

 ؟ م ريغو ناوبصلاو هاسنلا نم لسع محلا ركرشت مل نم ىلع له صاب - ۲
 ةا هيلع حم زرت ا اعإ : رع نبا لاقو

 « ريثألا نبا » ةطوطخلا ىف )١(
 « ىبرتلاو » ةطوطخلا ىف (؟)



 « لسيف ةا ينم ءاج نم » لوفي رش هللا لودر تعم“ : لوقي امهنع لا ضر رع نبا

 ت - ےک 2 تام 2! 2

 لس ىأ نع ر راس 9 ءاطع نع رمل ن ناوفص نع بالام نع هلم ن هللا هم انكم منو

 هوو

 « ملتح لكى ع بجاو ةا موب لسع » لا ليو هللا لرسر نأ هنع هلا ضر رد

 لاق ره نأ ا رسواط نب را انت دح لاق ف ر اک ل مارا ا به مفك

 « مدع نم ا انلبق نم َباتكلا ا ء ةمايقلا موي نوقباسلا ةورخألا £ » م ل شا ”لوسر لاق

 تكسف « ىّراصنال دغ دعبو « دوال دفق « لا انادبف هيف 00 ىذلا ”مويلا اذهف

 تجر هنأ هيف ليش امون مابا بک لک یا لستم نأ رل لکل ع قعد لاق مث - ۷

] EAV « AAA : e ۸۹۷ ثيدحلا [ 

 ىلع ىلاعت هل » ی یہا لاق : لاق ةريره ىبأ نب رزان وف اع 3 رحلاص نا اور - ۸

 و ا ةموس لکی لستغإ نأ نس م

 نع ررانید 9 ورم نع ةاقرَو ا لح اش 515 د 2 لا 17 اشم -—- ۹ تیا -

 © دجاسملا ىلإ ل علا 0 نع دهام

 و ر ٤

 رع نأ كد دقو نيحر 0 1: امل 8 دحملا ف 4 ىف ءاثء' و 3 الد دبش ا تناك»

 هللا ءانإ اونم ال : هلع قلم لوسر لوق همن : لاق ؟ یا نأ هع امو : تلاق ؟ راو كلذ 58

 ` ۾ هلا دجاسم

 ةمجرتلاا هذه هتامضت ام ىلع هيينتلا مدقق ( مريغو نادصلا و ءاسذلا نم لسغ ةعما كلهشب مل نم ىلع له باب هلق

 ةمجرتلا ىف مامفتسالا لممتسا هنأكو ‹ روذملاو رفاسملاو دبعلا ۾ « مهديغو » هل ردو ىف لغ ديو « لسغلا لطف باب 5

 نبا ثيدح ىف ديسقتلاو ¢ عيمجلل ل امأاش هلأف ۾ لسذغي نأ لسم لک ىلع قح د ةريره ىلأ ثبدح ی عقاولا لاّحالل

 نع ىلا ىف دييقتلاو 0 نايبصلا جمرخم رتا ديعس ىلأ ثيدح ىف دييقتلاو < ءىجب مل نم جرخم : ١ ءاج نمي 3

 مالكلا مدقق دقو« ةجربأا هذه ىف ثيد داحالا هذه دارا هجو اذه فرعو 0 ةا جر ليللاب دجاسملا ءاسنلا عنم

قبل هلصو ( ةعملا هيلع بج نم ىلع لسفلا اإ سع نا لاقو ) هلق اهرثكأ ىلع
 ةعمجاو هدازو هلع حمص دانساب ي

 ناك نف « ليللا لود لبق هعضوم ىلا عوجرلا هنكمي زم ىلع هدنع بجي ةممجا نا ةدايزلا هذه ىنعمو « هلهأ أب نم ىلع

 ف ىراخبلا اهدروب ىتلا راثآلا نأ ررقت دقو . باب دعب هيف ثدبلا یاو . هدنع هيلع بج ال ةفاسملا هذه قوف



 هلق . هيلع تبجو نمل الإ عرشي ال ةعمجلل لسفلا نأ ىلا هنم ريصم اذبف « هدنع هتنمضت ام رابتخا ىلع لدت مجازتلا
 فنصملا هدروأ دقف ٠ ل ىنلا وه « تكس » لعاف ( ملا ٍلسم لك ىلع قح : لاق مث تكسف ) ةريره ىلأ ثيدح ىف
 ةياور اعوف م هنوكد.كؤ ب و «لاق مث تكسف » هلوق نود دانسالا اذهب بهو نع رخآ هجو نم ليئارسا ىنب ركذ ىف

 اذكو « ملا حلاص نب نابأ هاور » لاف هدعب هدروأ ةتكسذلا هذهلو « ىتاثلا ثيدحلا ىلع ةرصتقلا سواط نع دماج

 يأ نب ديعس قيرط نم قهببلا هلصو دق دهام نع قيلعتلا اذهو « ارصتةم بيهو نع رخآ هج و نم لسم هجرخأ
 چرا ةر ره ىبأ نم هل هعامسب هيف حرصو سواط نع رخآ هجو نم ىواحطلا هجرخأو ‹ روكذملا نابأ نع لاله

 « قح لسم لك ىلع هلل » هلوقب لدتسا و « هلهآل ناك نإ ابيط سمو » هيف دازو سواط نع رانيد نإ ورم قب رط نم
 وب اج هنيع دقو « قيرطلا هذه ىف ممأ اذكه ( اموي مايأ ةعبس لكى ) هلق . هيف ث>بلا مدقت دقو ء بوجولاب لئاقلل
 . ةعزخ نبا هححصو « ةعما موي وهو اموب عوبسا لك ىف لسم لك ىلع بجاو لسغلا د ظفلب ىناسفلا دنع هثيدح ىف
 مل-لا ىلع قحلا نم نإ » هظفلو هون اعوفرم بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ةبيش ىنأ نب ركب آو روصنم نب دیعساو

 ةباحصلا نم لجر نع ناب وث نب نمحرلا دع نب دم قيرط نم ىواحطلل هوو . ثيدحلا « ةعمجا موي لتي نأ
 اذكه ( دجاسملا ىلإ ليللاب ءانلل اونا : لان مقلي ىنلا نع رمع نبا نع هاجم نع ) هلق ٠ اعوفرم ىراصنأ
 ىلإ ءاسنلا جورخ باب د ىف هركذ مدقت دقو « الوطم ربع نبا E رط نم ملم هدروأ و .ارصتخ هركذ

 اوناك ام مهنأ ىلإ ةراشإ هيف «لبللاب » هلوقو . الوطم هب قلعتي ام كانه مدقتو . ةممجا باك ليبق وهو « دجاسملا
 مدقت اک . الغد هنذختي نه نذأت ال : رمع نب هللا دبع نبا لاق كلذ لجالو . ةبيرلا ةنظم ليللا نال راجل اب نمل وعن
 دروأ كلذلف « قلعتلا بساني امو هب قلعتي ام ركذ ءىثب مجرت اذإ ىراخبلا ةداع نام ركسلا لاقو . ملم دنع نم هركذ

 رابهنلا ع 3 ليللاب ديمقتلا موومم ليق لاف : لاق ؟ « لسغ ةمججا دہی | نم ىلع له و هجرت ىف اذه ربع نا ثر لح

 رابنلاب 0 ةبيرلا ةنظم ليللا نأ عم  ليللاب نه نذأ اذإ هنآل ةفارملا مورفم نم هلأب باجأو « ةيراهن ةعجلاو
 لغش ىف هيف قاسفلا نوكل ليللاب دبيقتلا : لاف ربخلا رهاظ ىلع ىرج ةيفنحلا ضعب اذه سكع دقو . ىلوألا قيرطب

 مبلكل سیلو « دشآ ليلا ى ف ةييرلا ةنظم نكل انكم ناك نإو اذهو . هيف نورشتني ماف راهنلا فالخ ؛ مهمو و ميقسفب
 ' ةرثكل ًارهاظ نه ضرعتلا نع مدصيو ٠ ايلاغ موحضفي هنأ بلاغلاف ر راجلا امأو « هب لغتشي ام دحب ام ليللا ىف
 رع نبا نع عفان ةياور ف هل ٠ لعأ هللاو . هيلع ركنيف هل لح ال امل هيف ضرع نم ةيؤرو سانلا راشتنا
 ىرهزأا اهامم « ةرشعلا دحأ ديز نب ديعس تخأ ليفت نب ورمع نب ديز تنب ةكناع ىه ( رمعل ةأرما تناكلاق )
 تناكو « باطخلا نب رمع دنع ليفت نب ورمع نب ديز تنب ةتاع تناك » لات هنع رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ ايف

 ىح ىهتأ ال هاو : تلاق . اذه بحأ ام ىنآ نيلمتل كن] هللاو : اهل لوقي رمع ناكو « دجسملا ىف ةالصلا دهشت
 دبع نب لاس ركذي رمعم نع ىلعألا دبع هلصوو ءالسرم هركذ اذكو دجسملا نل اهنإو رمع نعط دقلف : لاق . ىناهنت

 ارويغ الجر رع ناك» لاق ملاس نع رخآ هجو نم دمحأ اهامسو « هع دحأ ةأرملا مہأ نكل ,هيبأ نع هللا
 ىف هلوق نأ اذه نم فرعو « اضيأ لسرم وهو « ثيدحلا , ديز تنب ةكناع هتعبتا ةالصلا ىلإ جرخ اذإ ناكو
 هلوقب هسفن نع ريمي نأ عنام الو « باطخلا نب رمع وه هلك كلذ لئاق نأ لا نيج رخت مل اهل ليقف د بابلأ ثيدح

 ملاس هياور ىف هب حرص اک رع دنسم نم ثيدحلاف اذه ىلعو « تافنلالا وأ ديرجتلا باب نم نوكسيف « ملا سمع نا »



١ Atةممجا باتك -  

 عنام الو « هتیاور نم روهشم ثيدحلا نآل اضيأ"سع نبا نيبو اهنيب تراد ةبطاخلا نوكت نأ لمتحيو « ةلسرملا

 نم ثيدحلا اذه اوجرخأ مناف « فارطألا باحصأو ىديملا عئص ام ىضتقم اذهو « حلا اهل ليقب هسفن نع رعي نأ

 : ىليعامسإلا لاق ( هيبذت ) . ةعمجا باتك ليبق ىفوةسم هدئاوف ىلع مالكلا مدقت دقو « رمع نبا دنسم ىف هجولا اذه

 عقو امنإ نذإلا نا كلذب دارأو « دجاسملا ىلإ ليللاب ءاسنلل اونذئا د ظفلب رمع نبا نع دهام ثيدح ىراخبلا دروأ

 امف هلوق ىنعي « كلذ فالخ ىلع لدت كلذ دعب اهدروأ ىتلا ةماسأ ىنأ ةياورو : لاق . ةعملا هيف لعدت الف ليللاب نه

 ملعأ هللاو . ديقملا كلذ ىلع لمح قلطملا اذه نأ ىلإ حنج هنأ روظي ىذلاو . ىنا هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنم الو

 رطلا ىف جلا رشحت م نإ ةصخألا ساپ - ٤

 هلا دغ ا دع لاق ىدابزلا ب بحاص ديجلا دبع ىتربخأ لاق ليما انثدح لاق د دسم اشو -۹

 الف هنا لو اد نأ دبش تاقاذإ : ريطَم موب ىف هذول سابع نا لاق »نيريس نب دم ع نبا ثراحلا نا

 نإ ی كوخ ره قي هله لا ار رندا اق ناكل مترو ناوم: ل

 لاو نيطلا ىف نوشتف جر رح نأ ته رکی إو « مَع ع ةعجلا

 هلوأ حتفب رضعو  ةيطرشلا ىهو نإ رسكب انتياور ىف طبض ( رطملا ىف ةعمللا رضع مل نا ةصخرلا باب ) هلۆق
 ثيدح انه فنصملا دروأو . اضيأ هجتم وهو ٠ لوعفلل ىنبملا ظفلب رض و نأ حتفب قامركلا هطبضو . لجرلا ىأ

 نم مهمو . . روومججا لاق هبو « هل مجرت ال بسانم وهو < ةيلع ناب فورءملا وهو ليءامس] ةياور نم سابع نبا

 . زاوجلا ىف ةجح اذه سابع نبأ ثيدحو . رطملاب اهكرت ىف صخر ال : كلام نعو . هريثكو رطملا ليلق نيب قرف

 هنم ةراشاف « كتويب ىف اولص د هلوق ااو ها كت قا صخر ال شاع تا نأ رهاظلا : رينملا نب نيزلا لاقو

 نأ لمتحمو : لاق . اف مب عمج هنا رهاظلاف امل مهعمج دقف ةممجا امأو « امف ةعاملا كرت ىف مهل صخرف « رصعلا ىلا

 مل هنأ رهظب ىذلاو . ىهتلا لبقتس لا ىف هب اولمعيل كلذ ل ثم ىف اک رت ىف ةصخرلاب مهمل هيل ةعمجلل معج نوكي

 هلكشتسا ( ةمزع ةع نا ) هلق ٠ ر نم ساو تاج ل قلل طاب مدري فراح وتب أ اإل: ممم

 « ةالصلا ىلع ىح و ىهو نذؤملا ةملك ىأ « ةمزع اهنا د ظفلب تاياورلا رثك أ ناف . احح هلاخإ ال : لاقف ليعامسإلا

 ناذالا ةيقب كرتب لوزت ال ةمزهلا تناكل ةمزع ةعمجا ىنعم ناك ولو « ةناجإلا هعماسل ىضتقت ةالصلا ىلإ ءاعد 3

 دارملاو « کت ویب ىف اولص , هلوقب «ةالصلا ىلع ىح د هلوق لدبأ امنإو «ناذآلا ةيقب كرتب ملهنأ ربط ب ىذلاو . ىهتنا

 ماع قشيف رطملا ىف ءىجلا ىلإ هعمس نم ردابل ةالصلا ىلع ىح لوقي نذؤملا تكرت ولف ىأ « ةمزع ةعمجلا نإ » هلوقب

 حتفب (ضحدلاو) هلق . ةصخر ةعزملا ريصت ىتلا راذعألا نم رطملا نأ اوملعتل ىكتويب ىف اولص لوقي نأ هترماف

 ةياور ىف نأ نيتلا نبا ىكحو « قلزلا وه ةمجعم داض هرخآو  اهحتف زوحيو - ةلسمبملا ءاحلا نوكسو ةلمهملا لادلا
 لستغملاك رطملا ام اصأ نيح ضرالا نأ ىلع لمح نإ الإ انه هل ىنعم الو : لاق « لغلا وهو لادلا لدب ءارلاب ىبباقلا

 ناذالا باو أ ىف ثيدحلا ثحابم ةيقب تمدقت دقو . قلرلا امهنيب عماجلاو

 جوز ناك: لاقف ىطايمدلا توا يكرم عما درا اا حدا حا ( هيبفت )



Ne ودوم = ٩۰۱ ثيدحلا 

 عاضر نم ةوخأ ثراحلاو نيريس نيب نوكي نأ عن املا ام : تاق . همع نبأ ال نيريس نبا رهص وهف نيريس تنب

 ش لوبقلا لاتحالا دوجو عم ةحيحصلا ةياورلا طيلغت ىغبذي الف « هوحتو
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 نم ىلعو « ةمإلا ىل م نیا نم اپ - ٠6

 [ ةمجلا ٩ | ( ةمجلا عوي نو. ةالصال ىدون اذإ ) ّرعَو لج هلل لرقل
 0 ۳ ج ع < 03 - و .- 35 .٠

 وأ ءادنلا تءعس , اهدهشت نأ كيلع نك ةا موي نم نم الما ىؤونن ةمءاج ةي رق ىف تنك اذإ هاطع لاقو

 E و ا
 نيخسرف ىلع ةيوازلاب وهو « عمجلا ال انايحاو < مم ” [ايحأ هر شع نا“ ان 3 ةعمست ل
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 ىبأ نب هللا ديبع نع ثراحلا ن ورمع ىنربخأ لاق بھون هللا دبع انن دح لاق دمحأ شو - ٢

 سنا نك »تلا 5: ىنا ور ةع نع ريب را ن ا رل 3 Es ي دم نأ رنج

 مرن 2 ىلا لاقف  ىدنع وهو - ا

 ىلإ اوعساف ةممخجا موي نم ةالصلل ىدون اذإ : ىلاعت هللا لوقل ؟ بجم نم ىلعو « ةعمجا ىنؤت نيأ نم باب ) هلق

 هلعو ٠ هجراخ وأ دليلا لغاد ناك ءاوس عماسلا ةوق ف ناك وأ ءادنلا عم نم ىلع بج اأ رولا هلا بهذ ىذلاو

 ثيدصح نم دواد یال ننسلا فو : امم لجرلاو ياه تاوضالاو اتص ىداذملا ناك اذإ ام ىعفاشلا هب حرص اک

 ىنطقرادلا هجرخأو . هفقوو هعفر ىف فاتحا هنإ : لاقو « ءادنلا حمس نم ىلع ةعمجلا اإ , اعوفرم ورمع نب هللا دبع

 ؟ .ادالا عمستأ » موتاكم مأ نبال هيلي هلرق هديؤيو « أعوفرم هدج نع هببأ نع بيعش نب ورمع نع رخآ هجو نم

 توبا ىلوأ ةءحا ىف نوكسيف ٠ اعوجو ىلع هب جتدا نم ركذ ةعامجلا ةالص ىف مدقأ دقو « بجأف : لاق . معن : لاق

 م هنآ دحأ نع لقثو ٠ ىدمرتا هج رخاف 0 هلمأ لإ للا هاوآ نم ىلع ةءجلا و ثدلل> امأو . املا ىعسلاب سالا

 ىلع بحي اهنأ ىنعلاو ٠ هو# ار 2 نا لوق نم باي ليف مدقق دوو < كبر 2ع ١. : هل هركذ نمل لاتو اًديش هرب

 فالخ وهو راهناا لوأ نم ىعسلا بجي هنأ هنم مزلي هنأب لكشتساو « ىلإللا رعد e ىلإ عوجرا هنكمب نم

 اذإ ضي ما وأ لا تج دوو هلع عرج ليا نع تاذزلا ع اترا ا طع ناو ول هالا

 نبا نع رثآلا اذه ىف قازرلا دبع دازو . هيف فالخ ال هنأ ىورذلا لقثو « دمحأ حرص اذهب و « دلبلا لخاد تنك

 اهضءعب ذخالا ةعمتجلا رودلاو ىضاقلاو ريمالاو ةعاملا تاذ : لان ؟ ةعماجلا ةءرق'' ام: ءاطعل تلق اضيأ حرج

 د. نع ةناوع ىلأ نع ريبكما هدم ىف ددسم هلصو ( مج ال  هلرق لإ ىا ناکو ) هلو . ةدج لم ضع

 3 رازلاو « رصقلا ىأ (وهوز هلو . ةرصبلا عماجي ةع دمشر وأ . ةممجا هعم نع ىلصي ىأ « « عم » هلوقو . اذهب

 رك ىركسلا ديبع وبأ لاق . ثم الا نباو جاجحلا نيب ةريبك ةعقو هيف تناك فورعم ةرصبلا رهاظ عضوم

 نع رخآ هجو نم ةبيش ىبأ نبا هلصو اذهو . ةرصبلا نم ىأ « ني رف ىلع ه هلوقو . ةرصبلا نم ناد عضوم راولا

 يرابلا مه م ؟ جنك - م



 ةا باتک ۴۸۹ ١-
 ةي دلاب عضوم ةيوازلا نأ معز نم ىلع دري اذهو « ةرصبلا نم ني رف ىلع ىهو ةبوازلا نم ةعمجلا دهشي ناك هنأ سنأ
 نم قفلم روك دملا قيلعتلا نأ اذ فرعو « ىناثلا لاتحالا حجربو اهنم نيفرف ىلع سنال رصق هيف ناك ةيوبنلا

 نيب و هني و هضرأ ىف نوک ىنأ ناك , لاق تب اث نع رمعم نع قازرلا دبع هاور ام كلذ ضراعي الو « نيرثأ

 ريغ ةروكذملا ضرالا نأب عمحجب هنآل ادحاو اذكرف لايمأ ةثالثلا نوكل « ةرصبلاب ةعمجا دمشيف لايمأ ةثالث ةرصبلا

 عقي ملاذهو < كلذ نم رثك أ ناك اذإ امتح هارب الو خسرف ىلع ناك نإ اتح عيمجتلا ىري ناك اسنأ ناب و , رصقلا

 ل اال دج اننثدح هلق < ديمح ةيأور ىف ىذلا رييختلا تباث ةياور ىف

 بوصأ لوآلاو « ىي نبا هاب جرختسلا ىف يمن ربأ مرج + بوسلم ريغ عدحأ انئدح » امغزيف دنعو ٠ نكملا

  ةنيدملا لهأ نم هقوف ةثالثو رصم لهأ نم رفعج ىنأ نب هللا ديبع نود ةثالث هيف نأ وهو  ةفيطل دانسإلا اذه قو

 (ىلاوعلاو) هلق .«نوب واني » ةياور ىفو < ةب ونلا نم لاعتفا باق الاو « اب ون امت ورضع یآ (ةعملا نوباتتي) هلو

 ليعامسالاو لسم دنع وه اذكو « بوصأ وهو دملاو ةلءوملا حتفب « ءابعلا ىف نوتأيف , ىبباقلا دنعو « رثك الل عقو

 مكنأ ول ) هلق . . مهتم سان » ىلعامسالل و « همسا ىلع فقأ مل ( مهنم ناسنا ) هلق . بهو نبا قيرط نم اهريغو

 دقو . انسح ناكل هريدقت فوذح باوجلاو طرشلل وأ « باوج ىلإ جاتحت الف ىنمتلل ول ( اذه مكمويل متربطت

 رم نبا ثيدح نم ةناوع بالو « ةعمجلل لسغلاب ألا أدبم ناكراذه نأ دواد ىبأ دنع سابع نبا ثيدح ىف عقو

 لسغ نأ ىلع ةرمع هب تلدتسا دقو < e حرصو « هون

 مسوي ف ىأ« ءاذه كمريل هلوق ىنعف اذه ىلعف ٠ هدعب ىذلا باہلا ىف ىتأيس اک ةالصلا لج ال فيظنتلل عرش ةمججلا

 بانتجاو « ريخلا لهأ ةسلاجل فيظنتلا بابحتساو « لءتملاب ملاعلا قفر اضيأ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . اذه

 نييفوكلا ىلع در هيف : ىطرقلا لاقو . مهياع قش ولو سالا لانتما ىلع ةباحصلا صرحو « قيرط لكب للملا ىذأ

 اوبوانت ام ىلاوعلا لهأ ىلع ابجاو ناك ول هنال رظن هيفو , لاق اذك ءرصملا جراخ ناك نم ىلع ةعملا اوبجوي مل ثيح

 لعأ هللاو . اعيمج نورضحي اوناكلو

 سشلا تلاز اذإ ةعجلا تقو باپ - 51

 م هلأ یر ثَرُح نب و رو رييشب نب نامثلا و لَو" رع نع یورپ ' كلدكو

 ةعجا موي لسفلا نع ةر لأس هنأ ديعس نب ىع انربخأ لاق وما دبع ان ريخأ لاق نادبع شرو - ۴

 « متئيه ىف اوحار ةمجلا ىلإ اوحار اذإ اوناكو « مهسا ةن ساتلا ناک امنع هللا ئضر ةشئاع تلاق : تلاقف

 « متسنغا ول : مل ليقف

 [ ٠٠۷۱ : ىف هفرط _ ٩۰۴ ثيدحلا ]

 ا نا ن نعرا دبع نب نع نع ناماس ن يت انندح لاق نام "نب عر اشر - ۰ €

 سلا ليم يح ةمجلا ىلصب ناك ول ئنلا نأ » هنع هللا یضر كلام نب سنأ نع



TAV ٩۰۵ هو. ثيدحلا 

 م و 0 عسو 5 3

 ليف « ةعجلاب ركبت انك لاق رسنا نع يج انريخأ لاق هللا ”دبع انريخأ لاق نادبت و - ۰۰
 : « ةمثللا دب

 [ ٤۰ : ىف هفرط ےہ ۹۰١ ثيدحلا ]

 ليلد فعضل اهيف فالخلا عوقو عم ةلألا هذهب مزج ( سملا تلاز اذا ) هلوأ ىأ ( ةمملا تقو باب ) هلق

 ءالؤه ىلع رصتقا ام] ليف ( ثيرح نب ورمعو ريشب نب نامعنلاو ىلعو رمع نع ركذي اذكو ) هلو . هدنع فلاخلا

 « كلذ ىف هدعب نمو ىلع نع فالخ ال هلال رظن هيف اذهو < كلذ فالخ مهنع لقن هنآل مريغ نود ةباحصلا نم

 لبق اهالص نإ هنأ دحأ نع لقت ام ال « سمشلا لوزن ىتح بحب ال اهنأ ىلع عامجالا لقنف ىبرعلا نا برغأو
 ممن وبأ ىورف رع نع رثآلا امأف « ىتأيس اک فاسلا نم ةعامج نع هريغو ةمادق نبا هلقن دقو . ه١ أزجأ لاوزلا

 تناكف ركب ىبأ عم ةعمجا تدهش ه لاق ناديس نب هللا دبع ةياور نم ةبيش ىبأ نباو هل ةالصلا باتك ىف ىراخبلا خبش
 فصتتا دق لوقأ نأ ىلا هتبطخو هتالص تناكف هنع هنا ىضر رم عم !متدهشو « راهناا فصن لبق هتبطخو هتالص

 فورعم ريغ هنأ الإ ريبك ىعبات هناف ةنكاس ةيناتحت اهدعب ةلمبملا ركب وهو ناديس نب هللا دبع الإ تاقث هلاجر « راونلا

 نبا ىورف هنم ىوقأ وه ام هضراع لب « هثيدح ىلع عب اتال : ىراخبلا لاقو . لوهجلا هبش ىدع نبا لاق « ةلادعلا

 كلام نع أطوملا فو « ىوق هدانسإ سمشلا تلاز نيح رمعو ركب ىنأ عم للص هنأ ةلفغ نب ديوس قيرط نم ةبيش ىلأ
 لظ اهيشغ اذاف « ىبرغلا دجسملا رادج ىلإ ةعمجلا موي حرطت بلاط ىبأ نب ليقعل ةسفنط ىرأ تنك و لاق سماع نأ نبا

 سكع مهضعب هلم مهفو « سمشلا لاوز دعب جرخي ناك رمع نأ ىف رهاظ وهو « ميم هدانسإ « رمع جرخ رادجلا

 شرفت تناك اهنأ ربظي ىذلاو « ديعب وهو دجسملا جراخ شرفت تناكةسفسطلا نأ ىلع لمح نإ الإ هجتي الو « كلذ

 ناك املف د لاق سابع نبا نع ةفيقسلا ثيدح ىفو ءاليلق لاوزلا دعب رخأتي رمع ناكف اذه ىلعو ؛ دجسملا لخاد هل

 ىلص » هنأ قمسإ ىبأ قيرط نم ةبيش ىنأ نبا ىورف ىلع امأو  ريثملا ىلع سلجل رع جرخ سمشلا تلازو ةمجلا موي

 ىلع عم ىلصن انك د لاق نيزر ىنأ قيرط نم اضيأ ىورو ٠ حيم هدانسإ « سمشلا تلاز ام دعب ةعملا لع فلخ

 نب نايعنلا امأو « اليلق ريخأتلا وأ لاوزلا دنع ةردابملا ىلع لوح اذهو « دحن ال انايحاو اف دج اناج أف ةعجلا

 لوزت ام دعب ةعجلا انب ىلصي ريشب نب نامعنلا ناك » لاق برح نب كامس نع حح دانساب ةبيش ىنأ نبا ىورف ريشب

 هجرخأف ثيرح نب ورمع امأو « ةيواعم نب ديزي ةفالخ لوأ ىف ةفوكلا ىلع اريمأ نامعنلا ناكو : تلق . « سمشلا

 « ثيرح نب ورمع نم ةعمجلل ةالص نسحأ ناك امامإ تيأر ام و لاق رازيعلا نب ديلولا قيرط نم اضيأ ةبيش ىنأ نبا
 . اضيا ةفركلا ىف هدلو نعو دايز نع بوني ورع ناكو < اضيأ حح هدانسا « سمشلا تلاز اذا اماصي ناكف

 ان ىلص » لاق ماللا رسكب وهو ةباس نب هللا دبع قيرط نم ةبيش ىنأ نبا ىورف ةءاحصلا نع كلذ ضراعي ام امأو

 هلاق ريك ال ريغت نم هنأ الإ قودص هللا ديعو « رم لا كيلع تيشخ : لاقو ىحض ةغملا  دوعسم نبا ىنعي هللا دبع

 ءاسفعضلا ىف ىدع نبا هركذ ديمسو « ىت ةمجلا ةيواعم انب ىلص و لاق ديوس نب ديعس قيرط نمو « هريغو ةبعش
 تقو هيف ةالصلا تزاج ًآديع هامس املف لاق « نيمل_لل اديع ها هلمج موي اذه نإ » إب هلوقب ةلبانحلا ضعي جتحاو

 ليلدب « ديعلا ماكحأ عيج ىلع لمتشي نأ ًاديع ةعججلا موب ةيمست نم مزلي ال هنأب بقعتو « ىحضالاو رطفلاك ديعلا

 وه ( هللا دبع انريخأ ) هلوق . مهقافتاب ةعججلا موي فالخب هدمب وأ هلبق ماص ءاوس اقلطم هموص مرحي ديعلا موي نأ



١ FAAةعمجا باتك -  

 ىأ بتاكو ةبتتكك نهام عمج تاحتفو نوب ( ةئبم سانلا ناك) هلو . ىراصنالا وه دعس نب ىو : كرايملا نا

 لسو . ةئهم ىرذ ىأ فوذحم طاقساب هانعمو ءاملا نوك-و هلوأ ركب ىور هنأ نيتلا نا حو « مهسفنأ مدخ

 نم لمعلا مهيفكي نم مهل نكي مل ىأ « ةأفك ممل نكي ملو لمع لهأ سانلا ناك , ديعس نب ىحب نع ثيللا قي رط نم
 ناك كلذ نأ ىلع ءاوحار » هلوقب ىراخبلا لدتسا ( مهنه ىف اوحار ةعمجا ىلإ اوحار اذإ اوتاكو ) هلق . مدخلا

 دارملا نأ ىرهزالا نع مدسقت ام اذه ضراعب الو  ةغالا لهأ رثك أ نع مدق#ت اك حاورلا ةقيقح هنآل لاوزلا دعب

 نم لك ىلعو « اكرتشم وأ 'زاجم نوكي نأ امإ هنأل اننطم باهذلا « حار مث ةمجلا موب لستغا نم ه هلوق ىف حاورلاب

 ةف اذه ىفو « باهذلا قلطم ةدارإ ىف ةت « ىلوأللا ةا لا ىب حار نم ه هلوق ىف ىهو ةصعخ ةنيرةلاف نيربدقتلا

 تلاق ثيح اذه لبق ىذلا بابلا رخآ ى ىت" قيرطلا ىن روكذملا ةشئاع ثيدح ىف ءاج امل لاوزلا د هب باهذلا ىف

 رهاظلاف ٠ ىلاوعلا نم مهي لاح ىن اذهو « رحلا دّشإ ام دعب نوكي امنإ ابلاغ كلذ نال « قرملاو رابغلا مهيصب »
 بابلا اذه ىف ةشئاع ثيدح داريإ هج و اذ فرعو . كلذ نم ابرق وأ لاوزل' نيح الإ دج-1لا ىلإ نولصي ال مهنأ

 هلو . الصأ هيف لاكشا الف اذه ىلعو « هلبق ىذلا بابل' ىف هذه ةرمع قب رط جرخت لا ىف ممن وبأ دروأ : ( هيبت )

 نأ ) هلق . سنأ نم هل منع عاب حلف نع بابحلا نب ديز قب رط نم ىلبءامسالا ةباور ىن حرص ( سنأ نع )

 امأو « سمشلا تلاز اذإ ةع ةالص ىلع يي هتبظاوم راء هيف ( سمشلا ليم نيح ةمدللا ىلصي ناك ےک ىنلا

 :راهنلا رك اب ةعملا نولصب اراك مهنأ ءرهاظف « ةعملا دعب لبق و ةمججلاب ركيف انك و سنأ نع اذه دعب قلا ديح ةياور

 وأ ۔تقو لوأ ىف ءىثلا لعف ىلع قلطب ريكستلا نأ مدقت امف ررقت قو « ضراعلا ىوعد نم ىلوأ عما قيرط كل

 ةالص ىف مهتداع هب ترج ام فالخم . ةلولرةلا لبق ةالصلاب نؤدمي اوناك مآ ىل او ءانه د'رملا وهو هريغ ىلع هميدقت

 سن أ نع ديمح قيرط ىراخبلا دروأ ةتكنل' هذهلو « داربإلا ةءورشل نولصي مث نوليقتي اوناك محق رحلا ىف رہظلا

 تقولا لوأ ىف ةالصلا هب دارم لاو ريكوتلاب ريبعالا هذه دعب ىن" ةمجرتل' ىف ىتأ سو « هلع نحرلا دبع نب نام قي رط بقع

 هنم ةراشإ لوألا نا كثريدح ىناثلا یا ثددح ىراخيلا رسف : ة.ثاحلا ىف رينم ا نب نزلا لاق . هاذلق ام دۇب وهو

 راثالا ىراخبلا درو امن : لات هنأ كنملا دبع فأ نع نيثلا نا ىكح لرالا : ( نات ) . امهنيب ضرامت ال هنأ ىلإ

 دنع حيرصتلا عقب مل ىناثلا . لات اك وهو اذه سنأ ثيدحب هبقعتو ٠ كلذ ىف اعرف اثيدح دحب مل هنآل ةباحصلا نع

 هيف دازف ديمح نع ضايع نب ليضف قيرط نم طسوالا ىف یلارطلا هجرخأ دقو « ىنادلا سنأ ثيدح عقرب فذصملا

 نم دهاش هلو « ليوطلا د يح ىنثدح قمحإ نب دم قيرط نم هحبح ىف نابح نبا هجرخأ اذكو <« قلي ىنلا عم د
 نم ةمما ىلإ باهذلا ىف ةبولطملا تاعاسلا نأ معز نم ىلع در هيفو ؛ ةعملا باتك رخآ ىف أي دعس نب لوس ثيدح

 ةئاقلا لبق محلا ىلإ نوردابقي اوناك مهنآل لاوزلا دنع

 ملا موي حلا ادتشا اذإ ساپ - /١
 دلاخ وه  ةرَْخ وأ انئادح لاق را ن ق انش دح لاق ا ركب ىلأ 2 ر اشو - ۹

 يلا "دتشا اذإو . ةالصلاب ركب ٌد'ربلا دتشا اذإ عظم ئا ناكد ٌلوقي كلام نب نأ تمم ل  رانيد "نبا

 ةا ينسي « ةالصلاب درب



 ثيدحلا ٩۰۹ ۴۸۹
 ا ا

 اندح : تباث نب شب لاقو . ةمجلا ركذي لو « ةالصلاب » لاقف ةدِلَخ وبأ انريخأ : ريك "نب نوب لاق

 ؟ © ربلثلا للص لم بلا ناك فيك: هنع كنا ىضر ,سنأل لاق م « ةا ثرمأ انب لص » لاق َةرَخ وبأ

 مالا لمحت نأ عملا قيرط نأ ررق:و سنأ نع لقنلا رهاظ فاتخا امل ( ةعحلا موب رحلا دتشا اذإ باب ) هلق

 هذه فنصملا مجرتف كلذ فالخ موي رخآ ثيدح سنأ نع ءاج هانمدق اي ةمملاو ربظلا نيب لاحلا فالّخا ىلع

 (ةالصلاب ركب ) هلق . نويرصب هلك دانسالاو « ماللا نوكسو ةمجعملا حتفب ( ةدلخ وبأ انثدح ) هلو ٠ هلجال ةجرتلا

 لامتحالل ةجرتلا كع فصلا مزج مل ( ةعحلا ىنعي ةالصلاب دربأ رحلا دتشا اذإو ) هل اق . اتو لوأ ىف اهالص ىأ

 سنا نء حيرصتلاو « هلا نم نظ وهو « هنود نم وأ ىعباتلا مالك نم نوكي نأ لاتحال « ةمما ىنعي » هلوق ىف عقاولا

 هلوق نأب نايبلا امف ناف ةيئاثلا ةقلعملا ةياورلا هديؤب و . ليصفت ريغ نم اًقنْطم ام ركب ناک هنأ ةيضاملا ديمح ةياور ىف

 ةر ةا نع لال لا كي ىت آو طو ها ني ةيرتتتلا نم هماق اه أ ا قعر
 هادانو_اسنأ تعمس د هظفلو ىرح نع ىرخأ قيرط نم ليعامسالا ةياور كلذ نم حضوأو « « روظلا ىلصي ناكد

 لو هركذف « د ةعحلا ىلصي ناك فيكف ٠ لي هللا لوسر عم ةالصلا تدهش دق ةزمح انأ اب : ةممج موي ىضلا ديزي

 نب سن أ تعم » هظفل و « درغملا بدآلا د ىف فئصاا هلص ( ريكب نب ساو لاقو ز لق . ةدعمللا ىنعي هدعب لقي

 ركب دربلا ناك اذإ و « ةالصلاب دربأ رجلا ناكاذإ لپ ىنلا ناك : لوقي ريرسلا ىلع ةرصبلا ريمأ محلا عم ومو كلام

 ليقع فأ نبا وه روك ذملا حلاو. « رمظلا ىنعي » دازو سنوب نع رخآ هجو نم ىليعاعالا هر اؤ , ةالصلاب

 داكب ىح ةعجلا مو ةيطخلا لب ولعل یف هع نا ةّقبرط لع ناكو ؛ فسوب نب جاجحلا هع نبأ نع ايئان ناك ىنمثلا

 سب هداهشتساو عينصلا اذه كحل الع هراكنإو روكذملا ىضلا ديزي ةصق ىلعي وبأ دروأ دقو . جرخي نأ تقولا

 سنأ دنع ةعملاب داربإلا نأ اذ فرعو . ةقرو وحن ىف ةلوطم اهقاسف « داربالل رخأ هنأ كحلا نع سنأ راذتعاو

 (تباث نب رشب لاقو ) مْلَق . امهنيب ةقرفتلا ىلع لدت ثيداحالا رثك أ نك « صنلاب ال ربظلا ىلع سايقلاب وه ام

 قيرط نم فرعو « اهب دربأ فيصلا ناكاذإو « ربظلاب ركب ءاتشلا ناكاذإ ناك , ظفلب قبیلو ليعامسالا هلصو

 نب سنأ ثيدحن ببس هريغو ليعامسالا ةباور نمو « ةقلعملا ةاورلا هذه ىف مهلا ريمآلا ةيمسن « درفملا بدالا »

 محلا تب ملو ةمماب داربإلا ةيعورشم ىلإ ىراخبلا احن : ريثملا نب نيزلا لاقو . ةدلخ وبأ هع ىتذ كلذي كلام

 هدنع حجرف « هلق نم نوكي نأ لمتحيو « همبف ام ىعباتلا لوق نوكي نأ لمتح « ةعمجا ىنعي ه هلوق نال « كاذب

 فيك » ةءجلا موب سنال ةرصبلا ريمأ لوق كلذ ديأو « ربظلا نع لدي وأ ةدابزو ربظ امإ امال ء رظلاب اقا

 ةعمبا ف عرشي داربإلا نأ ررقت اذإ : اضيأ لاقو « كلذ راكنإ ريغ نم سنأ باوجو < ربظلا ىلصي إب ىنلا ناک

 ابليجعتب هنع ىنغتسي ناک لب . اهريخأتل ايس رحلا دادتشا ناک ال عرش ول هنال « لاوزلا لبق عرشت ال اهنأ هنم ذأ

 زاجأ نمل افالخ « هءاوج ىف امهنيب ىوس اسنأ نال ربظلا تقو ةعحلا تقو نأ ىلع لاطإ نبا هب لدتساو . لاوزلا لبق

 ةظفاحم قي_رط لكب ىلصملا نع شيودتلا ةلازإ هقو . هلبق ىذلا بابلا ىف هيلع مالكلا مدقت دقو ‹ لاوزلا لبق ةعملا

 دربلا نود رحلا ىف داربإلا ةاعارس ىف ببسلا وه كلذ نال عوشخلا ىلع



 ةعبا باتك- ۹ ۳۹۰

 شا ركذ ىلإ وساق ) ہک لج هللا لوقو ةا ىلإ یشلا باپ - ۸
 4 امس اهل !سَو ىلا لا لوقل ُباهَذلاَو لمعلا ءوعسلا : لاق نمو

 املك تاعالا مرمت : باطع لاقو . د مرم: اهنع لا يضر سابع نیا لاقو

 مشب نأ هيف تذاسُم وه ةا موي نول نأ اذإ : رها نع دعس "نب مدار لاقو
 انث دح : لاق رم ىبأ "نب دب انّ دح لاق راسم نب ديلولا انش حلاق هلا دبع "نب لع اشو - ۷

 هامدق تكربغا ن » لوقي ليم وبلا تمم : لاقف ملا ىلإ بهذأ أَو سبع وبأ ینگ ردا: لاق ةعافر "نب ٌةيابع

 «رانلا ىلع هللا همرح هللا لبس ىف

 [ 241١ : ىف هفرط ۹۰۷ ثيدحلا ]

 هللا يضر ةريره ىلأ نع لس ىبأو ديس نع ٌئرهأرا لاق بئذ ىبأ * نبا انثدح لاق مآ نشر ۸

 نأ نحكلا دبع ا ایا لان يرهثرل نع بيش انريخأ لة نايل وبأن دحو ا ی ر

 ”كيلع نوش٤ اهونأو « نوم اهو الف ةالصلا تتيقأ اذإ » لوقب يي هلا لوسر نسم : لاق ةريرع بأ
 «اوع TEE الصف من ؟سدأ اف « ةنيكلا

 ` نع ريثكى أ نب يح نع كربلا ”نب لع اند ح لاق ةبتق وبأ الح لع ورع اشم - ۹۰۹

 ٠ « ةنيكتلا ”كياعو ورت ىتح اوموقت ال » لاق لكي ئیلا نع هيبأ نع الإ هلعأ ال دانت ىبأ نب لا دبع

 هلوقل باهذلاو لمعلا ىعسلا لاق نمو( هللا ركذ ىلا اوعسافإ) هركذ لج هللا لوقو ةمدلا ىلا ىثملا باب ) هلق
 نأ ىلع لد عيبلا نع ىبنلاو ىعسلاب سالا نيب هللا لباق امل : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاق ( اميعس امل ىعسو ل ىلاعت

 هب رومأملا نأ لصاحلاو « ةعانصلاو عيبلاك ايندلا ىعسب لباقي ىذلا وه هنال ةعاطلا وه ىذلا لمعلا ىعسلاب دارملا
 ربع ناك : لاقف ةبآلا هذه نع باوش نبا لأس هنأ كلام نع أطوملا نو . ايندلا ىعس هنع ىهملاو « ةرخآلا ىعسس
 ىلاعت هللا لوقل لمعلا ىعسلا امل و : كلام لاق « باهذلاب ىعسلا رسف هن أكو « اوضماف ةالصلل ىدون اذإ » اهؤرقي

 ةءارقو . ها دادتشالا ىعسلا سيلو : كلام لاق ( ىعسي ك.اج نم امأو إل لاقو ( ضرآلا ىف ىعس ىلوت اذإو إل

 « نوعا مت ئاو اهوتأت ال , ثيدح باسبلا ف فنصملا دروأ دقو . ريسفتلا ىف اهماع مالك لا ىتأيس ةروكذملا رمع

 رسف ةبألا و ىلا نأ هيف ةجحلاو « ثيدحلا ىف هنع ىهنلا ىعسلا ريغ ةيآلا ىف هن رومأللا ىعسلا نأ ىلإ هنم ةراشإ

 لاقو) هلو . نوشمآ اهونأر "نوعسن اهوتأت ال : لاق تح ىثملاب ا را ف حر وحلا ىلا ا
 سابع نبا نع ةمركع قيرط نم مزح نبا هركذ رثالا اذهو « ةالصلاب ىدون اذإ ىأ ( ذئنيح عيبلا مرحب سابع نبا

 هجو نم هيودرم نبأ هاورو « عبو رتشاف ةالصلا تيضق اذاف « ةالصلل ىداني نيح ةعمجلا موي عيبلا حلصي ال ١ ظفلب

 ىدب نيب ناذألا نح نم مداع هؤادتياو ؛ روما بهذ ميرحتلاب لوقلا ىلإو ؛ اعرفرم سابع نبا نع رخآ



 ثيدحلا ٩۰۷ ٩۰۹ ظ ۳۹۱
 لوحكم قيرط نم « ةنيدملا رابخأ » ىف ةبش نب ريغ یورو . ابيرق أيس اک عقل ىنلا دبع ىف ناک ىذلا هنآآل مامإلا

 مرحب ىذلا ءادنلا كلذو « مامإلا جرخي نيح دحاو نذؤم ةمججلا موي نذؤي مكي هللا لوسر دبع ىلع ناك ءادنلا نأ
 عم هيف ة عيبلا مدنع زوجيف لاوزلا دنع ىذلا ناذآلا امأو . ابرق ىنأت دهاوشب دضتعي لس وهو « عيبلا هدنع

 ىنا نأ ىلع ناينبم نالوق ؟ ميرحتلاب لوقلا عم عيبلا حصي لهو « مرح الو ااطم هركي ةيفنحلا نعو « ةهاركلا

 اذإ د ظفلب هريسفت ىف ديمح نب دبع هلصو ( اهلك تاعانصلا مرحن ءاطع لاتو ) هلق . ؟ال وأ اًتاطم داسفلا ىضتقي له

 لاق اذ و « اباتتك بكي نأو لهآ لجرلا ىتاي نأو داقرلاو الك تاءانصلاو عيبلاو وبللا مرح ناذالاب یدون

 نع رذنملا نبا هركذ دقو « ميهارب] ةياور نم هرأ مل ( لا ىرهزلا نع دعس نب ميهاربإ لاقو ) هلق . اضيأ روهجا

 هاور اذك« رفاسسم ىلع ةعج ال هنإ ةعاملا لوق لثم هنع ليقو ٠ !ذكه هنع ليقف هيف هيلع فلتخا هنإ : لاتو ىرهزلا

 ىرهزلا نال « كلذ لع ملعلا لهأ نف عامجالاك وهو : رذنملا نبا لاق < ىرهزلا نع یعازرالا نع ملم نب دلولا

 قيرط ىلع دارأ « رفاسم ىلع ةممج ال و لاق ثيل : نيلاح ىلع ىرهزلا مالك لمح نكمبو . هل هيف هيلع فلتخا

 دعس نب ميهاربإ ةياور لمحت نأ نكي و . بابحتسالا قيرط ىلع دارأ  دهشي نأ هيلعف » لاق ثدحو ‹ بوجولا

 رفاسملا مزلت انآ ال « احل ءادناا عمسف ةعجلا هيف ماقت عضوم ىف هروضح قفتا اذإ وهو « ةصوصخم ةروص ىلع هذه

 دي أتي و « ىراخبلا دنع حجر كلذ نأكو « الثم ازاتجي اهلخدي ىذلا دلبلا نم لاوزلا لبق رفسلا هيلع مرحب ىتح اقلطم
 اقم صخب لف ( هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعملا موي نم ةالصال ىدون اذإ اونمآ نذلا ااا إل ىلاعت هلوق مومعب هدنع

 ناكو ةفرعب اعيمج رصعلاو ربظلا لص لب هنوكب رفا-ملا نع ةعمجا طوق ىلع رذاملا نبا هب جتحا ام امأو  رفاسم نم

 لاقو . اهتركذ ىتلا ةروصلا عفدب ال هنأ الإ . حيحص لمع ومف رفاسم ىلع ةعمج ال هنأ ىلع هلعف نم كلذ لدف ةعمج موي

 لورانتي ىذلا باهذلاب اهرسف نم لوقب هتف رعم عم ةعمجلا ىلإ ىثملا تابثإ ةمج رلا هذه ىف ىراخبلا ررق : : رينملا نب نيزلا

 ثيدح ىضتقم وه اك ةعملا لخدتف املك تاولصلا ىف همومع ىلع راقولاو ةئيكسلاب سالا لمح هنأكو « بوكرلاو ىثملا

 لز سلا لاعب ف غازسالا مدع ىتمتشي هتاف ءاةئيكبلا كتلعو ء هرق نم دعو دات نأ ثيدح امأو , ةريره ىبأ

 ( ةيابع ) و « ىازلاو ةيناتحتلاب ( ديذي ) هلق . ینیدملا نبا وه ( هللا دبع نب ىلع ىنثد> ) هلق . اضيأ ةالصلا

 نوكسو ةلمهملا حتفب ( سبع وبأ ىنكردأ ) هلق . جدخ نب عفار نب ةعافر نبا وهو ةدحوم اهدعب ةلمهملا حتفب

 ىوس ىراخيلا ىف هل سیاو « حيحصلا ىلع نحرلا دبع همساو ةدحوملا نوكسو ميجلا حتفب ريج نبا وهو « ةدحوملا

 دنعو « سبع بأ عم ةبابما تعقو ةصقلا نأ ىراخبلا دنع عقو اذك ( بهذأ انأو ) هلق . دحاولا ثيدحلا اذه

 اذكو « ةيابع عم ميرم ىبأ نب ديزيل تمقو ةصقلا نأ ملم نب ديلولا نع هريغو رحب نب ىلع ةياور نم ليعامسإلا
 ىلإ شام انأو ةعافر نب ةيابع ىنقحل : لاق ديزي ىنثدح » هظفلو ديلولا نع ثيرح نب نيسحلا نع ىاسنلا هجرخأ

 ناف رشبأ لاقف ١ ىقانلا ةياور ىفو « هذه كاطخ بستحا : لاقف « بك ار وهو ه هتياور ىف ليعامسالا داز « ةعجللا

 ةصقلا نوكت نأ لمتحا اظوذحم ناك ناف « ثيدحلا ركذف « ربج نب سبع ابأ تعم ىناف , هللا ليهس ىف هذه كاطخ

 هيف تلخدف « هللا ليبس ىف » هلوق مومعل انه هدروأو « داملا بانك ىف نثملا ىلع مالكلا أ يسو « امهنم لكل تعقو

 ىف سبع ىنأ ثيدح لوخد هجو : ةيشاحلا ىف ريثملا نبا لاقو . كلذ ىلع هب لدتسا ثيدحلا ىوار نوكلو « ةعجلا

 سبع ايأ نالو « ىرجلا عم اهرذعتل ةثداحملا تقو لمتحا امل ودعي ناك ول هال سبع وبأ ىنكردأ » هلوق نم ةمجرتلا



 ةمحلا باتك - ١ ظ ۳4۲

 ةريره ىلأ ثيدحو . ىنا ةعجلا كاذكف داوجلا بلاطم نم ودعلا سيلو  دابجلا مح ةعملجا ىلإ ىعسلا كح لعج

 نب هللا دبع نع ) هلق . انه هداريإ هيجوت بابلا اذه لوأ ىف قبس دقو « ناذآلا باوبأ رخاوأ ىف هيلع مالكلا مدقت

 وبأ لاق و هلودق عقو . فاصملا وه اذه هللا دبع ونأ . ىهتنا ( هيبأ نع الإ هلعأ ال : هللا دبع وبأ لاف ةداتق یی

 وهو « كلذ ريغل وأ هظفح نم هبّتك هنوكل هلصو ىف فقوت هدنع عقو هنأكو «هدحو ىلمتسإلا ةباور ىف « هللا ديع

 خيش ىلع نب مع وهو صفح ىبأ نع ةيجان نبا نع ليعامسالا هجرخأ دقف «هيف بيوال لوصوم لصآلا ف

 دانسالا اذه نإ : لاقف ىنامركلا برغأو « كشي لو « هيبأ نع ةداتق ىبأ نب هللا دبع نع » لاقف هيف ىراخبلا

 نأ ناذألا رخاوأ ىف مدقت دقو . ىنا امطقنم الإ هورب مل هخيش نال الوصوم هنوكب ىراخبلا مم نإو عطقنم

 « اضيأ نتا ىلع مالكلا مدقتو « انه ىذلا كش ضرعتي ملو كرابملا نب ىلع ةبج نم قيرطلا هذه قلع ىراخبلا

 مهماقم نوكي الكل كلذ نع ىبنلا ىف ةّيكذلاو : ديشر نبا لاق « ةنيكلا مكيلعو » هلوق انه هلم ةجاحلا عضومو

 قرفلا داري] رمشتسا ىراخبلا نأكو : لاق « راتولا ةّئيه نم هدوصةم ىانيف ةالصلا ىلإ لوخدلا ىف هعارسال ابيس

 سفنلا قيضو بعتلا نم ىعاسلا قحلي ام لجال ىهنم ةم+جا ريغ ةالصلا ىلإ ىعسلا ناب اهريغو ةعملا ىلإ ىعاسلا نيب

 ةماثإ لبق رضح ةداعلا ىف هناف ةعجلا ىلإ ىعاسلا فال انهو « هءوشخ كلذ ىنانيف هدم وهو ةالصلا ىف لخديف

 ام لك نأ ىلع لدتسي ذخأف قرفلا اذه رعشتسا هنأكو « هريغو راهنالا نم هّقحلي ام حيرتسي ىتح ماقت الف ةالصلا

 لعأ هللاو . كلذ ىف اهريغ عم ةعملا تكرتشاف ؛ هنم عنم راقولا باهذإ ىلإ لآ

 0 2 ¥ 2و.
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 نع هيبأ e ئربذملا ديعس نع بئذ ىبلأ نا اذربخأ لاق هللا ا لاف نادبع نشر - ۰

۰ 
-. 

 مث « ربط ني عاطتسا ام روطتو ةا موي لستغا نم » هللا لوسر لاق : لاق *وسرافلا نال نع َةمبوَو نا

 هل ريغ  تَّصنأ مامإلا جرخ اذإ "مث هل بيك ام لصف نينا نيب كرنب ملف حار من « بيط نم مم وأ نها

 « ئرخألا ةا نيبو هيي ام

 نب ا روبجلا نع ةهاركلا لقن دقو « محلا تبثي ملو مجرت اذك ( نينئا نيب ) لخادلا ىأ ( قرفي ال باب ) هلق

 وبأ خبشلا هلقن و , هءزنت ةهاركاهنأ ىلع رثك آلاو < ةضورلا دئاوز » ىف ىوونلا مزج هبو « مرحتلا راتخاو رذذملا

 ىطختلا نع رجزلا ىف ةدراولا ثيداحالاو ٠ ىعفارلا هب مزج اک ةهاركلا ةيعفاشلا دنع رووشملاو « صنلا نع دماح

 ةيرهازلا ىب أ قيرط نم ىتاسنلاو دواد وبأ هجرخأ ام هيف درو ام ىوقأو « فعض امااغ فو ننسلاو دئسملا ف ةجرخم

 «تيذآ دقف سلجا : لاقف بطخع قلي ىنلاو ىطختي ءاج الجر نأ ركذف هني ىنلا بحاص رسب نب هللا دبع عم انک و لاق

 كلام دقو « ا رهظ هل تناك سانلا باقر ىطخت نمو » هعفر هدج نع هيب أ نع بيعش نب ورمع قيرط نم دواد نالو

 امهنيب دوعفلا لوانقي نيم'ا نيب ةقرفتلا : ريما نب نيزلا لاق « ربذملا ىلع بيطخلا ناكاذإ ام ةهاركلا ىعازوالاو

 وأ امهسوءر ىلع هيلجر عفر ةدايز ىطختلا ىو < ىطختلا درجي ىلع قلطي دقو < هناك دوعقلاو امهر ح أ جارخإو

 لوالا فوفصلا ىف ناك اذا ام ىطختلا ةهارك نم ىنثتسا دقو « هيلجرب ام ءىش امهءايثب قلعت اع رو « امهفاتكأ



Ar ٩١١-۹ثيدحلا ١١ 

 ىف نوتسم هيلع مالكلا مدقت فو « نالس ثيدح هيف دروأ . مريصقنل هل رفتغيف اهدس لخادلا دارأف ةجرف

 « ةممجلل نهدلا باب »
 هناك ىف فو ةا موي ءاخأ لجل متال باپ - ۰

 نا تممس وقي افا تمعس لاق عرج "نبا انريخأ لاق ديزي ن لع انريخأ لاق د شرت - ۱

 ؟ خا : ينانل تلق . « ويف سامو ودم نم ُهاخَأ لجرلا مقي ' نأ ۇش ئیلا ىهن » لوقي اهنع ُهللا ضرر ع

 يغَو ةمجلا : لاق

 [ 3076 , 5559 : ىف ءافرط ب ۹۱۱ ثيدحلا ]

 حيك ثيدح اهيف درو ةممجلا مويب ةد.قملا ةمجرتلا هذه ( هناكم دعقب و ةعملا موب هاخأ لجرلا مي ال باب ) ەلۆق

 ةمحلا موب هاخأ كدحأ نميقي ال » طن را عيبا قرط نس تعا ردت رت مرد كن

 مح نع جراخ ناذئةسالا دعب ىطختي ىذلا نأ هنم دخؤيو « اوحسفت لوقي نكلو هيف دعميف هدعقم ىلا فلاخي مث

 هلمق نإ هل « هحبقل كلذ نع ريفنلا ديزل ركذ لب هل موبفم ال « هاخأ لجرلا مبقي ال ه ثيدحلا ىف هلوقو « ةهاركلا

 رک نبا ثيدح مومعب هذع ىنغا یراخبلان و حبفأ لك ةرثآلا ةبج نم هلعف ناو « احيبق ناك ربكلا ةبج نم

 ىف فوتسم هيلع مالكدلا ىقتأيسو « ةعمج | نع برج نبا هلأس نيح عفان جحا روكذملا مومعل اب و ‹ بابلا ىف روكذملا

 هيف ىراخبلا خيشو . البق ىلا ةقرفنلا ىف ةروصلا هذه لوخد نايب مدفت دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ ناذئتسالا باك

 رذ ىبأ ةباور ىف اب وسنم عقر اک مالس نب دمت وه

 ةعجلا موب ناذألا ساب - ١

 موي هادا ناک لاق دب رب بنانا نع ّىرهألا نع بئذ ىبأ "نبا انت دح لاق مذا شو - ۲

 ر نع ناک الفا ايحاع هلا يضر رعو رركب یاو و ی دلا لمع ىلع رتنملا ىلع إلا ساج اذإ هلأ ةا

 هارو زا ىلع كانا ءادذلا داز  ّسانلا ا ا

 [ ٩۱۳ ٩۱۹۰۹۱۰ : یف هفارطأ يودع ثيدحلا ]

 نأ باهش نبا نع ليقع ةباور ىف ( ديزب نب بئاسلا نع ) هلق . عرشب ىم ىأ ( ةممجلا موي ناذالا باب ) هلق

 مري ءادنلا اک ) هلق . اذه دعب نايت أ سو « بئالا تعم ىرهزلا نع سفوب ةاور ىفو « هربخأ ديزي نب بئاسلا

 «٠ ةممجلا موي نآرقلا ى هللا هركذ ىذلا ءادثلا ءادتب ! ناك ةمرزخ نبا دنع بئذ ىبأ نبا نع ساع ىنأ ةياور ىف ( ةعملا

 لا < هعججا موي نيناذأ رمعو ركب ىبأو ل ر هللا لوسر دبع یل رع ناذالا ناك و بئذ ىبأ نبا نع عيكو ةياور ىف هلو

 . ناذألا 0 :ال وأ ايلغت ىنعي « ةمانإلاو ناذآلا ديرب نيناذأ هلوق : ةعرزخ نبا

 ا ةالعلا تميتأ اذإو ماب إلا جرخ اذإ د ةروك دملا ساع ىبأ ةباور ىف ( باملا ىلع مامإلا ساج اذإ ) هلق

 :ناكو ٠ هظمل و ىرهزلا نع ةيتألا نوشجاملا ةباور ىف ادكو ء بئذ ىنأ نبا نع كيدف بأ نبا قيرط نم قبلا

 هلرق نودي نوثجاملا نع رخآ هجو نم ليعامسالا هجرخأو « را ىلع ىنعي « مامإلا سلحي نيح ةمجلا موي نيذأتلا

 يرابا حق ٠ ج تس م



 «ماقأ ل اذاف . رنا ىلع هَ ر ینا سلج اد :إ نذۇي لالب 0 ىلا نامل اورا نم ر اسار ينعي ١

 ا ا لا بطخ اذإ هل نوتصنيف رثا ىلع

 « تاصنإلا صوصخل ال مالعإلا قلطمل ناك هنأ رهاظلاف « ٩ دجسملا باب ىلع نذؤي ناكالالب نا ١ ثيدحلا اذه
 ىأ ( نان ع ناک الف ) هلق . تامنالل بيطخلا ىدي نيب ىذلا ناكو ٠ مالعإلل ناک لوألا ناذآلا ديز امل معن
 ءادتبا ىف كلذب سمأ ناثع نأ هرهاظو « نوشجاملا ةياور ىف هب حرصو « ةئيدلاب ىأ ( سانلا رثكو ) هلق . ةفيلخ

 . هتفالخ نم ةدم ىضم دعب ناك كلذ نأ جرختسملا ىف ميرمن ىبأ دنع سنوي نع ةرمض ىبأ ةياور ىف نكل « هتفالخ
 اذه نم ىمفاشلا هوو « لوألا ناذآلاب نايثع مأف بئذ بأ نا نع عيكو ةباور ىف ( كلاثلا ءادنلا داز ر هلق

 ة_مافالاو ناذألا ىلع امدقم لمج هنوك رابتعابو « اثلاث ىمسي ادي هنوك رابتعاب هلال امهنيب ةافانم الو « هجولا

 هجوتم اضيأ اناث هتيمستو « ناثع هب سأ ىناكاب نذأتلا نا ه نيباب دعب ةنألا ليقع ةباور ظملو « الرأ ىمسي

 هلوقو « ةدودمم ءار اهدعبو واولا نوكسو ىازلا حتفب ( ءادوزلا ىلع ) هلو ٠ ةماقإلا ال قفحلا ناذألا ىلإ رظلاب

 نبا مزجو « دمتعملا وه EE ل ع

 هجام ناو ةعزخ نا دنع ىرهزلا نع ىت نبا ةياور ىف امل رظن هيفو « دجسسملا باب دنع ريك رجح هنأب لاطب
 ىلع لوالا ءادنلاب ساف » ىنارطلا دنع هتياور ىفو « ءادوزا زاا ال لاقي قوسلا ىف راد ىلع كلاثلا ءادنلا داز ١ ظفلب

 ىفو . « ةالصلا ماقأ لزن اذاف « لوألا هنذؤم نذأ ربملا ىلع ساج اذاف ٠ اهيلع هل نذؤي ناكف « ءاروزلا اهل لاقي هل راد
 e سانلا ملعيل هج ورخ لبق ءاروزلاب نذأف » هجولا اذه نم هل ةياور

 « قوسلا دنع ةئيدملاب ءاروزلاو « ءاروزلاب اوئاك هءاحأر هللا ین نا , سنأ ثيدح نم ملسم حي ىفو . مدقتملا

 ظفاب سنو ةياور نم ابرق هو ىتأيسو « ةءاسلا ىح كلذ تنثف و باذ ىنأ نأ نع ساع وأ داز ١ ثيدحلا

 مالا عاطم ةفيلخ هنوكسل كاذ ذإ دالبلا عبمج ىف كامثع لعفب اوذخأ سانلا نأ ربظي ىذلاو « كلذك س آلا توقف د
 برغملا لهأ نأ ىنغلب و « دايز ةرصبلاب و جاجحلا كمي لوال' ناذآلا ثدحأ نم لوأ نأ ىتاهك افلا ركذ نکل

 ةمجلا موي لوالا ناذالا » لاق رمع نبا قيرط نم ةيبش ىلأ نبا ىورو « ةرم ىوس مدذع نيذأت ال نآلا ىندألا
 مل ام لکو قي ىنلا نمز ىف نکی مل هنأ ديري هنأ لمتحو ٠ راك_نإلا ليبس ىلع كلذ لاف نوكي نأ لمتحيف « ةعدب

 هثدحأ نامثع نأ ىضم ام نيبتو . كلذ فالخت نوكي ام امنمو انس نوكي ام اهم نکل , ةعدب ىمسي هنمز ىف نكي
 4 ید نب ناذالاب امص وصخ قسأو ام ةا قحلأف تاواصلا ةيش لع اسامق ةالصلا تقو لوخدب سايلا مالعإل

 ركذلاب اهيلا ءاعدلا نم ةمملا تقو لبق سانلا ثدحأ ام امأو « هلطبب ال لصالا نم ىنعم طابنتسا هفو « بيطخلا
 ام درو لوالا : ) نامينت ( : ىلوأ حاصلا فل لا عابناو « ضعا نود داليلا ضعب ىف وېف هب ىنلا ىلع ةالصلاو

 ٤ ديح هدنسو ةروكذل | ىناريطلا ةياورك دير نإ بئاسلا نع ىرهزلا نع قحا نبا ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ دقو ( ) ١

 .هاور دقو < e دحملا باب ىلع » هلوف ىف مباتي و ةنمنم'اب انهاه هاور دقو سادم قاع نبا نأ الإ

 دوبملا نوع » بحاص هيف ثحلا داجأو كلذ ركذ امي ةدايزل هذه ركدي مل هنكلو عامسلاب حرصو ىرهزلا نع هنع دنملا ىف دجأ

 لعأ تاو ٠ تش نإ هعجارف « دواد ىبأ ناس حرش

 ن



 تيذحلا ٩۱۳-۹۱۴ ۹۵

 ناس دو نع ىوأرلا ةدايز نم كاحضلا نع ريب وج ريسفت قف , ناذالا داز ىذلا وه ربع نأ ربخلا اذه فلاخ

 نأ ص 5 رد سانا يس اا يااا ا وے زها ءزذاص ضال رعك

 0 . ىنا « نيلملا ةرثكل هانعدتب ا نحن : رمع لاق مركب ىبأو هلم ی لا دبع ىف ناک اک هيد نيب نذؤي

 تام نأ ىلإ رمتساو ماشلا اوزغ ام لوأ ىف ماشلا ىلإ ةنيدملا نم جرخ ناك اذاعم نو كف لر ةامعو :لوخكم ني

 ام رثثلا اذهل تدجو مث . دمتمملا ومف هداز ىذلا وه نابع نأ تاياورلا تدراوت دقو « ساومع نوعاط ىف ماشلاب

 لاقف « ناثع ةنيدملاب ناذآلا داز نم لوأ , ىسوم نب ناملس لاق : لاق جرج نبا نع قازرلا دبع جرخأ دقف « هبوقي

 نم ةياورف نانع كردي مل ءاطعو ‹ ىهتا « دحاو ناذأ ريغ نذؤي الو ءاعد سالا وعدي ناك امنإ « الك : ءاظع
 دبع ىلع رمتساو رع نمز ىف ناك ىذلا وه ءاطع هركذ ىذلا نأب عملا نكميو « هراكنإ ىلع ةمدقم هنع كلذ تيثأ
 ناك ام كرتو « ناذألا ظافلأب هنوكل هيلا بنف كلذ لمفف لاع ناكم ىلع نوكي نأو اناذأ هلع نأ ىأر مث ناثع
 ةمافإلاو ناذألا نيل وألا نأ « ثلاثلا ناذالا د هلوق ىنعم نأ ىلع حارشلا تدراوت ىناثلا . مالعإ درج هنوكل رمع هلعف
 ماشه ناك الف . ءاروزلا ىلع نذؤي نم لمج نامثع ناك اءلف « دجسلا لفس ىف ناك الوأ ناذألا نأ ىدوادلا لقن نكل
 ىذلا اذهو . ىهتنا . كلذ اثلاث نامْثع لمف ىمسف « ةثالث اوراصف هدب نيب نذؤب نم لءج  كلملا دبع نبا ىنعي -

 ىعدتسي اثلاث نايئع هب سأ ام ةيمسنف رهاظلا فالخ وه مث « فلس هلت ابف هل سيلف . هدر فلكت نع هركذ ىنذي هركذ
 راملا لع سولجلا ىلع اضيأ ثيدحلا اذه ىراخبلا لدتساو . ةنس نينا ناهنع دعب ناك اع ] ماشهو « هلبق نينا قبس

 ىف نسي ال لوالا ىلعف ؟ بيطخلا ةحارل وأ ناذآلل وه له هتبثأ نم فلتخاو « ةيفنحلا ضعبل انالخ ةبطخلا لبق
 ةبطخلا نأ ىلعو « اعم نينثا نذأت كرتىلعو « ةبطخلا ليبق نيذأتلا نأ ىلع اضيأ هب لدتساو . كانه ناذأ ال ذإ ديعلا
 رينملا ىلع مامإلا سلجم نيح عقب ناك اذإو ٠ ةالصلا لبق الإ نوكي ال ناذآلا نأ هبجوو . ةالصل' ىلع ةقباس ةعجلا موي

 ةالصلا ىلع ةيطخلا قبس ىلع لد

 ةا موي حاولا نذؤلا ببسسإب - ٣

 ديزي نب بئاسلا نع ئ هلا نع نوشجال ةد ىلأ نب ليزملا دبع انثادح لاق رم د وبأ اشر ۴۳

 ”ىنلل نكي و ةنيدملا اراک يعد هنع هلا طر نافع ”نب نع ا موي كلاثلا نذألا 5از ینا ناد

 رينا ىلع ىنمي « ”مامإلا سلجم نيح ةا موي وألا ناكو ءٍدحاو ريغ ند هلي
 لو » هيف دازو هلبق بابلا ىف دوكذملا ديزي نب بئاسلا ثيدح هيف دروأ ( عملا موي دحاولا نذؤملا باب ) هلق

 نم ةم زخ نباو دواد ىبآلو . ناسيكن ب حلاص ةياور نم دواد ىنأو ىاسنلل هلثمو «دحاو ريغ نذؤم م ىنلل نکی
 دارملاو « اعم نينثا نيذأت قن ةدرإ ىف رهاظوهو « هو مدقتملا لوحكم لس قو ىرهزلا نع امهالك قعإ نا ةا ور

 هتل الد نذؤملا ظفلب هنع ربعف نذأتلا هب ديرب « نذؤم » هلوق لعل : NT ةر ناک ىذلا وه نذؤي ناك ىذلا نأ

 ظرقلا دعسو ةروذع وبأ امأو « لالب وه بتارلا نذؤملا نآف ؟ ليوأ لا اذه لع دل اناا عدا امو . ىبتنا هيلع
 , ناذآلا ىف مدقت اک حبصلا ىف الإ نذؤي ناك هنأ درب لف موتكم مأ نا انآ هيف بكر ىذلا هدجسك ام لكناكف

 ةمجلا ىف ىأ « دحاو نذؤم » هلوقب دارملا نوكي نأ نك و « لاق ام لاقف ءالؤه دحأ داريإ رعشتسا ىليعامسالا لعلف



 ةا باتك ه١ ۳۹٦

 اوناكو نونذؤملا نذأ سلجو ربا قر اذإ ناك مب هنأ بيبح نبا ركذ ام ىلع درلا اذمب فرعو ء الثم حصلا درن الف:

 درب ملو , ليلدل جاتحت ىوعد هناف  بطخنت ماق ثلاثلا غرف اذاف « دحاو دعب دحاو ةنالث
 ةلصتم قيرط نم اجب رص كلذ

 ىعفاشلا نع 200 ىي وبلا رصآقع ىف هتدجو مث . اهلثم تبي

 ءادنلا مم اذإ ريدم ىلع مامإلا بب صاب - ۳
 5 7 5 71 - 3 ر ع 8 5 9 0 7 8 ف 9 و

 ىبأ نع فتح ن لمست ن اع نب ركب وبأ ابخأ لاق وا دبع انآ ل ق لاق نیا اش - 4
ALE 2007 2 5 280 د  

 0 هللا : لاق نذؤملا نذأ ردملا ىلع سااج وهو نايفس ىبأ ن ةوامم تمم : لا: فادح ن له .ن ةباما

7 - 5-5 

 ل
e 24 5 ا ا ء 7 ٤ و  : 

 : اقف . انأَو : ةوامم لاقف « هلا الإ هلإ ال نأ دپا : لاق: رک اف 2 ةيواعم لاق « ربك هللا

Eو  Eل 0 . م 4 تدار  

 هللا لور تسمح ىلإ « سائلا اهسا اي : لاق نيذأنلا ىضق نأ اللف . انأو : ةيوامم لاقف « هللا لوسر ادح نأ دبشأ

 6 م 2

 ةرهاظ هلبق ىذلل هتبسانمو « ابيرق بئاسلا ثيدح ثحابم تمدق: (نيذأتلا دنع ربثملا لم سولجلا باب ) هلو

 نيذاتلا دنع ملا ىلء سولج لا لاق نم فالء ىلا ةراشإلا ةجرتلا هذه ةبسانم نأ ىلا رينملا نب نيزلا راشأو « ادج

 نوكس هيف ةلكحلاو : نزلا لاق . ةئس وه : دوبمجاو ىعفاشلاو كلام لاتو « نييف وكلا ضعب نع وهو عورشم ريغ

 رك ذلل نهذلا راضحإو « ةيطخلا عامل تاصنتسالاو , تاصنالل ؤتلاو « طغللا

 يطحلا دنع نيدألا بسا - ٥
 نب بئاسلا تممس لاق رها نع سنو ان سخأ لاق هللا دبع ان ريخأ لاق لتا ن د شو ۹

 « ىنزملا » ضايرلا هطوطخ ف ) ١(



 ثيدحلا ٩۱۹ - ٩۱٩ ۳۹۷

 ن ٤ IS 506 2 ا. ت
 ب هلل لوسر ده ىف ربنما ل ةا موي مامإلا سلجم نح هلوأ ناك ةا موي ناذألا نإ » لوقي ديو
 ا ا
 ا 1 ناهعع سم 38 وا شا يضر نع ةفالخ ىف ناک الف ٠ امهنع 26 َرْعَو ركب أو

 « كلذ ىلع ملا تف ءارو لا ىلع هب نو « كلاقلا ناذألاب
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 هللا ديعو . هيف ام مدقت دقو اضيأ بئاسلا ثيدح هيف دروأ « اهتدارإ دنع ىأ ( ةبطخلا دنع نذأتلا باب ) هلق

 ديزي نبا وه سنوبو ؛ كرابملا نا وه

 رينملا ىلع هلي ىنلا بطخ : هنع هللا ىضر ”سنأ لاقو . نما ىلع بطلا ساب - ۲۹

 ئراقلا دبع نب ناد دبع نب لمع ن نعحرا دبع نب بوق اقدح لاق دیس "نب ةف اش —- ۷

 ف اوتتما دقو ٠ ىدعاسلا دعس نب لوم اوتأ الجر نا » راند ن مزاح و أ ان دح لاق ٌقاردنكسإلا *ئشرفلا

 0 0 عضو 2 لوا کک م نوو لاو : لاق كلذ ل 2 0

 ىلإ تاراق ام 0 598 انيق ا E زی ییا الا لمع ا

 وهو کر م الع وهو نکو ؛اهياع یلص ی هللا لوسر تيأر م . انه اه تَمضاوف اهم رمأأ هب هللا لوسر

 تمص اعكإ « سالا اهمأ : لاقف سانلا ىلع لبفأ غرف الذ . داع من ر رينملا ٍلصأ ىف دجّف ئرقبقلا لزا كمل ءاييلع

 « الص اذه

 ىريخأ : لاق ٍديعس نب ىبحب ىنر بخأ لاق رقع "نب دمحم انت الح لاق هميم ىلأ "نب دیس اشو -

 لثم عرذجلل انعم ”رينملا هل م عضو اف لل و لا ةيلإ N ”نبا

 « هيلع © ل ینا تح ؛راشولا و تاوضأ

 الع یا تعم » لاق هيبأ ا ی رها ا i ا 2 س ۹

 ه٠ مار عار
 « لتنيلُف ةمجلا ىلإ ءاج نم : لاقف ربنملا ىلع بطخم

 سنأ لاقو) هل . اهريغ لوانتيو اهلوانتيل ةعجلاب اهديقب لو ء اهتيعورشم ىأ ( ربملا ىلع ةبطخلا باب ) هل

 هللا دبع ةصق هيفو الوطم نقفلا فو ماصتعالا ىف فنصملا هدروأ ثيدح نم فرط اذه ( رينملا ىلع مب ىنلا بطخ

 لبس اوت الاجر نأ ) هلق ٠ مث ىتأيسو « لالا كله د لاق ىذلا ةصق ىف ءاقستسالا ىف اضيأ هثيدح نمو « ةفاذح نبا

 وهو ءارمالا نم : قامركلا لاقو < ةلداجلا ىهو ةارامملا نم ( اورتما ( مهئامسأ لع فقفأ مل ( دعس نبا



 ا باک دا ۳۹۸

 لاق « اولداجت هانعم ناف ءاورامت نأ » ملم دنع هيبأ نع مزاح ىبأ نب زب ز علا دبع ةياور ىف هلوق لوألا ديؤيو . كلا

 هنمو « ءىثلا ىف ددرتلا ةيرملا : اضيأ لاقو ( ارهاظ .اىماالإ ميف راع الف إل هنمو « هلداجلا ةارامملاو ءارتمالا : بغارلا

 فو « عماسلل هديك أت ةدارإل ءىثلا ىلع مسقلا هيف ( وه اع فرعأل ىنا هللاو ) لزق ( هئاقل نم ةيرم ىف نكت الف )

 E مهمالعإ هتدئاف نكل « لاؤسلا ىلع ةدايز « هيلع سلج موي لوأو « عضو موب لوأ هتيأر دفلو  هلوق

 حرش وه ( لا لسرأ ) لوق . «ىنم هب لعأ دحأ قبام د لاق المس نأ ربثملا ىلع ةالصلا باب ىف مدقت دقو « هنع هولأس ام

 یاس اك« نيرجابملا نم ةأ ماه مزاح یبا نع ناسغ ىبأ ةياور ىف (راصنالا نم ةأ ما ةن'الف ىلا ) لوق . باوجلا

 اک رباج نع نميأ لاق اذكو ؛ « راصنالا نمو مهلوق ىلع مزاح ىبأ باععأ قابطال ناسغ ىأ نمو وهو . ةبملا ىف

 ىرم ) هلق . ةالصلا لئاوأ ىف « يبا ىلع ةالصلا باب ه ىف ابمسا ىلع مالكلا مدقت دقو « ةوبنلا تامالع ىف أيس

 قي رط نم اعیج , فطصملا فرش و ىف دعس وبأو غبصأ نب مساق هجرخأ ايف هيب أ نع لهس نب سابع هام ( راجنلا كمالغ

 سانلا رثك الف . ةبشخ ىلا بطخ مب هللا لوسر ناک, هظفلو هنع ةيزغ نب ةرامع ىثدح ةعيمل نبا نع ريكب نب ىح

 دعس نبأ هجرخأو ؛ ثيدحلا رك ذف « نوميم هل لاقي دحاو را ةنيدملاب ناكو لاق . اريثم تلعج تنك و ل : هل ليق

 ىنأ قيرط نم ینارطلا فو « همسب مل نكل و قايسلا اذه وحن سابع نبا نع ىراصنالا دعس نب ديعس ةياور نم

 ىلا جرخا : كلي ىنلا هل لاقف . راصنالا نم ىل لاخ عم أسلاج تنك : لوقي دعس نب لهس تعم د ىرافغلا هللا دبع

 هجرخأ ميهارإ هما اهدحأ : ىرخأ لاوقأ ربنملا عناص ىفداجو . ثيدحلا , اريثم ىل لمعاف اخ نم ىنتأو ةباغلا

 لوقاب اهناث « كورتم وهو ساورلا ةباسم نب ءالعلا هدانسإ ىفو ه راج نع ةرضن ىلأ قيرط نم طسرالا ىف ىناربطلا

 هرخآ موقاب لاق نكمل ةفرعملا ىف ممن وبأ هلصوو . عطقنم فيعض دانساب قازرلا دبع هاور ةمومضم فاقو ةدحوع

 لاوكشي نبا هركذ اضيأ ةلديم هرخآو ةفيفخ ةدحوم اهدعب ةلمهملا مضي حابص اهتلاث < اضيأ فيعض هدائساو م

 . ٠ لس ص دائساب « ةباحضلا » ىف ةبش نب رمع هركذ مالوم ىررخلا ةصيبق وأ ةصيبق اهعبار . عاطقنالا ديدش دانساب

 نم قييبلاو نايفس نب نسحلاو ارصتخم دواد وبأ هاور ىرادلا ےم اهسداس . ىف أيس اک سابعلا لوم بالك اهسماخ

 رثك الل عج هللا لوسرل لاق ىرادلا ایم نا رمع نيا نع عفان نع د داور یبا نب زيزعلا دبع نع مصاع ىنأ قيرط

 تامالع ىف هركذ ىف ايس و « ديج هدانسإو ثيدحلا ۾ ارينم هل ذذعاف ىلب : لاق ؟ كماظع لمحت !ريثم كل نختن الأ : هح

 باخ ناك لِ ىنلا نا د ةريره ىلأ ثيدح نم « تاقبطلا » ىف دعس نبا ىورو « مث هيلا راشأ ىراخبلا ناف ةوبنلا

 ؟ ماشلاب عنصي تير اكا رم كل لمعأ الأ : ىرادلا ممت هل لاقف . ىلع قش دق مايقلا نا : لاقف عنج ىلإ دندسم وهو

 لمعأ بالك هل لاي امالغ ىل نإ : بلطملا دبع نب سابعلا لاقف . هذختي نأ !وأر ف كلذ ىف نيبلسملا لب ىنلا رواشف

 نب ريبزلا نع لاوكشب نبا هركذ .انيم ابعباس . ىدقاولا الإ تاقث هلاجر ثيدحلا « لمعي نأ هرم : لاقف « سانلا

 نم وأ ةلس یب نم راصنالا نم ةأمال مالغ املا لمع : لاق هيبأ نع سيوأ ىنأ نبأ وه ليعامسا ىتثدح د راكي

 نوكيف برقآلا لع هيف ريمضلا دوعي نأ لمتحي اذهو . ىنا « ءانيم هل لاقي د مم لجرإ ةأ ما وأ ةدعاس ىب

 هلمع ربثملا نأ نيتلا نبا نع « حوطسلاو راملا ىلع ةالصلا باب د ين هانيكح ام فالخم وهو « ةأرملا جوز مسا ءانيم

 ءىث راجنلا امف یہ لأ تاءاورلا هذه عيمج ف سیلو . دعس جوز ةأرملا نر و ةدايع نب دعس مالغ

 نبا ةناور نم نيبت دق لب « ىرادلا ي ىبملا ذا ىذلا نأب مسيرصتلا هيف سيل و : ع نب: ثيدح ال! دئسلا ىوق



 وق ٩۱۸ - ٩۱۸ ثيدحلا

 دعس نب لهس قب رط نم دائسإلا نوكل نوميم وه لاق نم لوق باوصلاب لاوقالا هبشأو . هلمعي ل ا نأ دعس
 . ةددعتم ءامسأ هل تناك راجنلا ناب اهب عمج نأ ادج دعبيو . اهئاهول اهب دادتعا الف ىرخالا لاوقالا امأو « اضيأ
 راجن الإ ةئيدملاب نكي مل » ةفباسلا تاياورلا نم ريثكى هلوق هنم عنميف هلع ىف اركرتشا حیما نوک لاتحا امأو
 دنع عقوو ٠ معأ هللاو نكسيف هناوعأ ةيقبلاو هتعانص ىف رهاملا دحاولاب دارلا نأ ىلع لمح ناك نإ الإ ءدحاو
 موي موقي ب ىنلا ناك د سنأ نع ةحلط ىنأ نب تإ نع رامع نب ةمركع قيرط نم هاححو ةع زرع نباو ىذمرتلا
 لو « ثيدحلا « ارينم كل عنصأ الأ : لاقف ىور هيلا ءا « بطخي دجسملا ىف بوصنم عذج ىلإ هربظ دنسيف ةعججلا
 بيس مدقت ام فرع دقو . مورلا ضرأ ىلإ رفدلا ريثك ناک هنال ىرادلا مع ىورلاب دارملا نوكي نأ لمت همسي
 سابملا مودق ناكو هيف مك و سابعلا رك ذل رظن هيفو ٠ ةعباسلا ةنسلا ىف ناك كلذ نأب دعس نبا مزجو « ربنا لمع
 امل اضيأ رظن هيفو ٠ نامت ةنس ناك هلمع نأب راجنلا نبا مزجو . عسل ةنس ممت مودقو « ناك ةنس رخآ ىف حتفلا دعب
 لوسرو اولتتققي نأ اوداك ىتح جرزخلاو سوالا نايحلا راثف و تلاق ةشأاع نع نيحيحصلا ىف كلا ثيدح ىف درو
 ىكحو . ىضم ام حصأ ومف الاو ربنملا ركذ ىف زوجتلا ىلع لمح ناف « اوتكس ىتح مهضفخل لزنف ء رباملا ىلع مر هللا
 ىف نأ هيلع ركعي و « بشخ نم ىذلا ريذملا ذختي نأ لق نيط نم رينم ىلع بطخ ناك مب هنأ ريسلا لهأ ضعب
 یف ناوم هداز ىتح تاجرد ثالث هلاح ىلع ريئملا لزب مو «بطخ اذإ عذجلا ىلإ دنتسي ناک هنأ ةحيحصلا ثيداحالا

 ديمح ىلإ هدانساب ةئيدملا رابخأ ىف راكب نب ريبزلا هاكح ام كلذ بيس ناكو « هلفسأ نم تاجرد تس ةي واعم ةفالخ
 هب ىمأف « ربما هيلا لمحت نأ  ةنيدملا ىلع هلماع وهو - ناورم ىلإ ةيواعم ثعب » لاق فوع نب نمحرلا دبع نبأ
 ثالث ناكو « ارامي اعدف « هعفرأ نأ نينمؤملا ريمأ نأ ام ] : لاقو بطن ناورص جرف « ةئيدملا تءلظأف < علقف

 لاقو موجنلا انيأر ىتح سمشلا تفسكف : لاق رخآ هجو نم هاورو « « موبلا اماع وه ىلا ةدايزاا هيف دازف تاجرد
 هنم حلصأ ام الإ كلذ ىلع رمتسا : هريغو راجنلا نبا لاق « سانلا رثك نيح هيف تدز امت] : لاقو تاجرد تس هيف دازف »
 « |رينم نيمو تس ةئس ملا بحاص رفظملا ددج مث ٠ قرتحاف هئانسو نيسمخو عب رأ ةنس ةنيدلا دجسم قرتحا نأ ىلإ
 ديؤملا كاملا لسراق رصعلا اذه ىلإ كلذ لزب ملف  رفظملا ينم ليزأف اربذم (20نينس رشع دعب سربيب رهاظلا لسرأ مث
 هلمع ملاص هل هللا ركش ء اضيأ ةكم ىلإ ادب دج اريثم ةرشع ىتامت ةنس ىف لسرأ ناكو . اديدج ارينم ةئام امت و نررشع ةنس
 الو « ةالصلا لئاوأ ىف مدقت اک « ةءاغلا ةلثأ نم » مزاح ىبأ نع نايفس ةياور ىف ( ةباغلا ءافرط نم املمعف ) هلق ٠ نيمأ
 عضوم ةدحوملا فيفخنو ةمجعملاب ةباغلاو <« هنم مظعأ وهو ءافرطلا هبشي لبقو ءافرطلا وه لثآلا ناف امهنيب ةرياغم
 ةأرملا ىأ ( تلسرأف ) هلق. فتلم رج لك اهلصأو ءاضيأ نيرحبلاب ةيرق مسا ىهو « مالا ةبج ةنيدملا ىلاوع نم
 نب ديزعلا دبع قيرط نم لسم ةءاور نف « تاجردلاو داوعألا ةدارال ثنأ ( تعضوف ام ىمأف ) هلق . غرف هنأب معت
 تناكو ‹ داوعألا لع ىأ ( اهبلعلص ب هللا لوسر تيأر مث | هلق ٠ « ثالثلا تاجردلا اذه هل لممف » مزاح ىبأ

 عركرلا دعب مايقلا ركذي مل (ىرقبقلا لزن مث اهلع وهو عكر مث اہیاعوھو ربكو )هلق لا نم ايلعلا ةجردلا ىلع هتالص
 عكرو أر قف ربك د هظفل و مزاح ىبأ نع نايفس ةياور ىف كلذ نيبت دقو « ةريبكتلا دعب ةءارقلارك ذب ملاذكو ةباورلا هذه ف

 )١( ةنس نيرسع دمي : ىرخأ ةخسل ىف » قالوب ةعبط شماه ىف <



 ةمجلا باتك - ١ ع

 ىو  ةلبفلا لابقتتسا ىلع ةظفاحلا هيلع لماحلاو . فلخ ىلإ ىثملا رصقلاب ىرقمقلاو « ىرقبقلا عجر مش هسأر عفر مث

 تدافأف « رباملا ىلع وهو ربكف ةالصلا تميقأ مث هيلع سانلا بطخت و ىناربطلا دنع مزاح ىبأ نع دعس نب ماشه ةياور

 هلو ٠ هنم ىلفسلا ةجردلا بنج ىلإ ضرألا ىلع ىأ ( بالا لصأ ىف ) هلق . ةالصلا ىلع ةبطخلا مدقت ةياورلا هذه

 ديدشتو ةانثملا حتفو ماللا رسكب ( اولعتلو ) هلق . هتالص نم غرف ىتح زيزعلا ديع ةياود نم لسم داز ( داع مث )

 ضرالا ىلع ىلص اذإ هتي ؤر هيلع قخ دق نم هاريل ربل ا ىلعأ ىف هتالص ىف ةى ا نأ هنم فرعو «اولءتتل ىأ ماللا

 بيطخ لكل ربنملا ىلع ةبطخلا ةيعورشم هيفو . هب اال هتيكح نيبي نأ ةداملا فل اخ اًئيش لعف نم نأ هنم دافتسيو

 اذكو « ةالصلا ىف ريسيلا لمعلا زاوجو « لءفلااب ةالصلا لاعفأ نيمومأملا ميلعل دصق زاوج هيفو . هريغ وأ ناك ةفيلخ

 بابحتسا هيفو . « حوطسلا ىف ةالصلا باب » ىف مامإلا عافترا زاوج ىف اذكو هيف ثحبلا مدقت دقو « قرفت نإ ريثكلا

 20 ديدج ءىش لک ىف ةالصلاب حانفالا بابحتساو <« هنم عاملاو بيطخلا ةدهاشم ىف غلبأ هنوكسل ريثملا ذاختا

 ريغ هريغ ناك نإ و « ربثملا ىلع بطخ نأ هتنسف ةفيلخلا وه بيطخلا ناك نإ : لاطب نبا لاقو . اكربت امإ و اركش امإ

 نع رابخ] هنالو ةمجرتلا دوصقم نع جراخ اذه نأب دينا نب نزلا هبقمت و . ضرآلا ىلع وأ ربملا ىلع موقي نأ نيب

 هنم هبشأ ةعدبلاب وبف مهريغ نم ناك نإو « ةعبتم ةنس وف نيدش'رلا ءافنخلا نم ناك ناف « ءافلخلا ضب هدأ ءىش

 نم دارم لعل و « بحتسم ريغ ليصفتلا اذه نأ ىلإ ام راشأ < ةمجرتلا هذه ةمكسح وه اذه لعلو : تلق . ةنسلاب

 نأ ةفالخلا ىلو نمل مث لِ ىنلل كلذ ةيعورشم نم مزلي الو . نيمومأملا نع مامإلا عفت رب ال نأ لصألا نأ هبحتسا

 . قفوملا هللاو . ندلا رومأ ضعب مهميلعتو نيعماسلا ظعو ىف كارتشالا دوجو رورهلا ةجحو « مثهدعإ ءاج نمل عرشي

 ةياورلا ىف تاس اك سنأ نب هللا ديبع نب صفح وه سنأ نباو « ىراصنالا و-ه ( ديعس نب ىحي ىقربخأ ) هلق
 نب دمع نال اصف> ىراخبلا مهبأ اإ : « فارطآلا و ف قشمدلا دوعسم وأ لاق ؛ هدج ىلإ هذه ىف بسنو ؛ ةقلعملا

 دمت قيرط نم جرختسملا ف يعن وبأ هاور اذك : تلق . هباقيف « صفح نب هللا ديبع د لوقي ريك ىفأ نب رفمج

لا نب دمع صوحألا أ قيرط نم ىلبعامسإلا هجرخأ نكلو < هيف ىراخبلا خيش ميرم ىبأ نبا نع نيكسم نا
 مثي

 يحي نع قمس] نإ بوقعي نب هللا دبع اضيأ هبلقو ٠ باوصلا ىلع « هللا ديبع نإ صفح نع ه لاقف ميرم ىنأ نبا نع

 نب صفح » ىراخبلا خيران ىفو . هللا ديبع نب صفح هيف باوصلا : لاقو هقيرط نم ليعامسإلا هجرخأ ديعس نبا

 رسكب ( راشعلا تاوصأ ( هلق . « هللا ديبع حصي الو ۰ صفح نب هللا ديبع : مهضعل لاقو < سنأ نب هللا ديبع

 رهشأ ةرشع اهل تضم ىلا لماحلا ةقانلا ىو حتفلا مث مضلاب ءارشع عمج راشملا : ىرهوجلا لاق ةمجعم اهدعب ةلمبملا

 ىقاوللا : لاقيو . ةدالولا تبرات ىتلا لبإلا نم لماوحلا راشعلا : ىباطلا لاقو . دلت نأ ىلإ ابا كلذ لازب الو

 ىف عذجلا ثيدح ىلع مالكلا ىتأيسو . سايق ريغ ىلع راشع قونو ءارشع ةقان لاقي « رهشأ ةرشع نول ىلع یتآ

 لالب نبا وهف نابلس امأ ( هللا ديبع نب صفح ىنربخأ ىحي نع نايلس لاقو ) هلق . ىلاعت هنا ءاش نإ ةوبنلا تامالع

 هلال ريثكن ب نابلس هنأ مهضعإ معزو « دانسالا اذ ةوبنلا تامالع ىف فنصملا هلصو دقو ؛ ديعس نبا وهف یح امأو

 كل ذك رباج نع بهسملا نإ ديعس نع ىع نع هيف لاق ريثكن ب ناملس نال رظن هيف نکل ؛ ديعس نب ی نع هاور

 هنم أودامتيو سانلا هب مثأيل ربنا ىع لص هنأ ثيدحلا ىف حرص لسو هيلع هللا ىلص ىلا نأل « رظن طانتسالا اذه ف )١(

 ا 7 يلع لاو ٠ هنيل جراعلا هطبنتسا ىذلل هيلع للص ناك ولو



 ثيدحلا ۹۱4-٩۲١ ١

 هلق معآ هاو ناخيش هيف ديعس نب ىحيلف اظوفحم ناک ناف « نابلس هيخأ نع ريثك نب فع نع ىرادلا هجرخأ
 لسغلا لضف باب د ىف نتملا ىلع مالك لا مدقت دقو ء بابلا اذه ىف هدارإ] دوصق لا وه ردقلا اذه ( بنما ىلع بط )

 ربذملا ىلع ماكحألا لمت بيطخلل نأ هنم دافتسيو « ةعملا موب

 عاق بطخمت هب ئينلا انی : سنا لاقو ٠ اق ةبطخلا ساپ - ۷

 يان نع 4 ا د ادخن لا ثراحلا نب , دلاخ انن دح لاف ئر راوقلا رع نب وللا ديب اشو — °

 « نآلا نا اک موب م 5 < ی ااف بط هر ئنلا ناک » لاق امهنع 2 ىضر رع نبا نع

 [ ٩۲۸ ىف هفرط 5٠١ ثيدحلا ]

 نع هريغ لقث و « كلذ راصمألا ءاملع نم معلا لهأ لج هيلع لمح ىذلا رذنملا نبا لاق ( اباق ةبطخلا باب ) هلق
 « ةبطخلا تدصو ءاسأ كرت ناف . بجاو هنأ ةياور كلام نعو « بجاوب سيلو ةنس ةبطخلا ىف مايقلا نأ ةفينح ىبأ
 نا ر بقانملا ف ىنآلا ديعس ىلأ تبدع لوألا لدتساو « ةالصا اك ردافلل طرتشي ةبطخلا ىف مايقلا نأ نيقابلا دنعو
 ساجأ اداوعأ یل لمعب كمالغ ىرم د لبق ىضاملا لمس ثيدحت و «هلوح انساجو ربما ىلع موي تاذ ساج لب ىنلا

 ىلا ةراشإلا نوكت نأ لا(تحاب ىناثلا نعو ء ةا ةبطخ ريغ ىف ناك هنأ لوألا نع بيجأو . قفوملا هللاو « املع

 هنأ ةرحي نب بعك ثيدحن و روك ذم ا ةرمس نب راج ثيدح“نوهمجلل لدتساو ‹ نيتبطخلا نيبو دعصب ام لرأ سواجلا
 ةعيزخ نبا ةباور ىفو ( امنأق كوكرتو ]ل التو هيلع ركنأف  ادعاق بطخب ٤ کلا ىبأ نب نحرلا دبعو دجسملا لخد

 :سواط نع ةبيش بأ نب! جرخأو « نيتىم كلذ لوقي « سااج وهو بطخع نيبلسملا مؤ, امامإ طق مويلاك تيأر ام

 هل يذلا ةبظاومي,و « ةيواعم ربما ىلع سلج نم لوأو « ناهثعو رمعو ركب وبأو اات هي هللا لوسر بطخ و

 « سواجلاب لصفلا ىلإ جيتحا ام نيتبطخلا ىف اعورشم دوءقلا ناك ولف . نيّتبطخلا نيب سولجلا ةيعورشمب و « مايقلا ىلع

 رثك امل ادعاق بظخ ١| ] ةيواعم نأ ىعشلا قيرط نم ةبيش ىنأ نبا دنعف . اروذعم ناكدوعقلا هنع لقن ىذلا نالو

 نم نأ ىلع لوح هنأ هياو+ دعاقلا عم كلذ ركنأ نم لص ام اطرش ناك ول هنأب جتحا نم امأو « هلو هنطب محش
 نبا كلذ ركنأ دقو « رفسلا ىف ةالصلا نامثع ماه ىف اولات ا داهتجاب دعق دعق ىذلا نأ وأ « ةنتفلا ىثخ كلذ عنص

 ثيدح نم فرط وه ( حلا سنأ لاقو ) هلق . رش فالحلا نأب رذتعاو هعم متأف هفلخ ىلص هنإ مث دوعسم
 « نيتبطالا نيب ةدعقلا , نيباب دعب هل جوت دقو: رع نبا ثبدح بابلا ىف دروأ مث. هاب ىف یت اسو اضيأ ءاقستسالا

 موقي مث سلحي مث اماق بطخ ناك كي هللا لوسر نا » ةرمس نب راج ثيدح بابلا فو . مث هيلع م لكلا قأيسو

 نبا ثيدح نم ةبظاوملا ف حرصأ ومو « ملم هجرخأ « بذك دقف اسلاج بطخ ناك هنأ كأبن نف « امتاق بطخيف

 ادعاق بطخ نم لوأ » لاق سواط قيرط نم ةبيش ىنأ نبا ىورو . ىراخبلا طرش ىلع سيل هدانس] نأ الإ رمع
 ىف حارتسا نم لوأ د لاق قلا نك. روج نا د یوو ام ہد + لبر اذهزو هب مكث رثك نيح ةيواعم
 يردد E اننا طخ نيتلزار موقب ىتح ملكتي ملو سلج سلج ىعأ اذإ ناكو « نايثع ةعمجلا موب ةبطخلا

 لع قش ىح « امايق ةممجا موب نوبطخ اوناك نع و رمعو ركب ابأو لَو ىنلا نا » ةداتق نع رمعم نع قاز ؛رلا ديع

 كلذ ىف ةجح الو « اات ىرخالاو NEE EE « سلجي مث امأق بطخ ناكف مايقلا ناهثع

 ىرابلا حف 9 04 جدا ت م



 ةعمللا باتك - °} ٠١

 a مك اد ولا ل

 بطخ اذإ مامإلا سانلا لابقتساو « م وقلا 4 لبق باپ - ۲۸

 ا م هلا يضر ا ”نبا لبقتساو

 راس 0 جاطع ان دح ةنوميم ی ن لاله نع یے نع ماشه ان لح لاق ا ن ا اشم مالا

 « لوح انسلجَو « ربنما ىلع موي تاذ َسَج هلي ىنلا نإ » لاق ىردألا ديعس ابأ حمس هنأ
 [ 3409 « ۱٤٦١ ‹ ۲۸٤۲ : یف هفارطأ ۹۲۱ ثيدحلا ]

 ملو « موقلا مامإلا لبقتسي , ةمجرتلا لوأ ىف ةع رك ةياور ىف داز ( بطخ اذإ مامإلا سانلا لابقتسا باب ) هلو

 , أزجأ لمف ناف ةيعفاشلا نم ىربطلا ببطلا وبأ هب مزج « بحي هجو ىفو « روما دنع بحتسم وهو كسلا تبي

 ةيفنحلا ضعب نع ىح ام الإ اقافتا ءوركم الامشو اني تافتلالا نأ بذوملا حرش ىف لفن و « ىشاشلا هركذ ءال ليقو

 مهظعي نيذلا موقلا ربدتسم ريصي الثل رفتغاو « ةلبقلا مامالا راب دتسا لابقتسالا مزال نمو « حصي ال : مرثكأ لاقف
 هيلع ليقأو هبجوب هلبقتسا اذاف « همالك عامتسا ىف هعم بدألا كولسو همالك عامسل قيهتلا مامالل مهلابقتسا ةدكح نمو
 رع نبا لبقتساو ) هلق . هلجأل مايقلا هل عرش ايف هتقفاومو هنظعوم مېغتل ىعدأ ناك هنهذ روضحو هبلقب و هدسحي

 نبا نع ىتريخاف دعس نب ثيلل تركذ « لاق لسم نب ديلولا قيرط نم قهيبلا هاورف رمع نبا امأ ( مامإلا سنأو
 مامإلا دعقي مل جرخ اذاف « مامإلا جورخ لبق ةعملا موي هتحبس نم غرفي ناك رمع نبا نأ عفان نع هربخأ هنأ نالجم

 موي ةبطخلا ىف مامإلا ذخأ اذإ ناك هنأ هنع حيمس دانس اب دامح نب ©“ ) معن ةخسن ىف هانيورف سنأ امأو . هلبقتسي ىح

 دنتساف ةعملا موب ءاج هنأ سنأ نع » رخآ هجو نم رذنملا نبا هاورو « ةبطخلا نم غرفي ىح هبجوب هلبقتسي ةعجلا
 بيسملا نب ديعس نع هريغ کحو . ءاملعلا نيب افالخ كلذ ىف لعأ ال : رذنملا نبا لاق « مامإلا ليقتساو طئاحلا ىلإ

 نم فئصملا طينتسا دقو . اعرص ىنعي « ءىش هيف هلي ىنلا نع حصي ال : ىذمرتلا لاقو « المنع ايش نسمولاو

 E ا تاذ سلج يلم ىنلا نأ د ديعس ىنأ ثيدح

 هللا ءاش نإ قاقرلا ىف هيلع مالكلا ىتأيو « ىاتيلا ىلع ةقدصلا باب ىف ةاكزلا باتتك ىف دانسالا اذه نا ليوط

 نم مدقت ام كلذ ىلع ركعي الو « ابلاغ هيلا مرظن ىض قب همالك عامل هلوح مهسواج نأ هنم ةلالدلا هجوو . ىلاعت

 كلذ ناك اذإو « هنم لفسأ سواج مو لاع ناكم ىلع سلاج وهو ثدحتي ناك هنأ ىلع لوم اذه نآل ةبطخلا ىف مايقلا

 ملعأ هللاو . اهدنع تاصنالاو امل عامتسالاب سالا دورول ىلوأ ةبطخلا لاح ناك ةبطخلا لاح ريغ ىف

^ 

 ' دعب امأ : ءانلا دعب ةبطخلا ىف لاق نم صا -۹
 زا بلا نع سابع نبا نع ةمرکع ءاود

 ءامسأ نع رذنلا ثنب ةمطاف ىت ربخأ لاق ةورع نب ”ماشه انن دح : لاق ةماسأ وبأ انتادح دوخ لاقو س ۲ , 3 ت ا 2 £ مه 3

 « ممن هخيش ةخسن نم » ىرخأ ةخسن .ىف : قالوب ةمبط يف ( ) ١



 ۳ ۲۰ ۹۲۲ تيدحلا

 ا أف ۲ سادا نشا تلق . نواصي ”سانلاو اهنع ل نا ىضر ةشئاع لک تاخد » تلاق ركب ىبأ تنب

 ىلإو ولا یال ,قحاذج يلا وسر لاطأف : : تلاق من ىأ - - اأ ر تراشأف ؟ ةيآ تلقق «واهسلا ىلإ

 بط رسما تلت دقو إب فل لسوف صفا « أو لعاب ةبصأ تلخ ء هتف لم ابق رق بج
 .ليرلا تأَتَكَناَه «راصأألا م نم ةو و : كلاق . لمن ام أ لاق “ ٤ 58 وهام 21 دينو نانا

 نجلا ىتح اذه یا ىف أر دق الإ لير نك"( هىش نيام : لاق تلاق ؟ لاق ام : ةشئامل ثلقف . "نيتك
 لاقيف ؟ دحأ ىف ىلْؤي ' «ِلاجدلا_حيسلا نق ني بيرق وأ - لكم روبقلا ىف نونّدفت ب 00 رانلاو

 « هلي دمع وه ءا وسر ره لوقيف داش كَم ء نقولا لاق وأ  ”نمؤلل نأ ؟ جرا اذ اذه لعام : هل
 .ه ي انک د ق ءاحاص مث :4 لاني انقدصَو انج اَو « انيَجَأَو انما ىد و تاندبلاب انءاج

 ”سانلا تمم « ىردأ ال : اذهب لعام : هل لاقيف  ”ماشه "كش . باترملا لاق وأ  قفانللا امأو

 ٠ هيلع ظلفي ام ترك د اهنأ ريغ « هُئيَعوَُف ةمطاف یل تلاق دقلف : ماشه لاق . « ُثلقف « ايش ولوقي

 وقي نسما تمم : : لاق مزاح نب ريرج نع ماع وبأ ان دح لاق رم نب دم شرم ول

 ةتلبف . ًالاجر لرو الاجر ىل عاف « هتف - ىس وأ - لاب نأ هلك للا لرم ناو ل "نب و رع ان دح

 لإ ةبحأ ْمَدَأ ىذلاو جلا ىطعأل ىنإ هللاوف دب امأ : لاق مث هيلع ىننأ ل هلا يخل « اوبتع رس ”نيذلا نا

 كرا ىلإ اماوقأ لك أو « مكاو عزل نم مهيولق ىف ىرأ اي اماوفأ ىععأ نكسلو « ىلوعأ ىذلا نم

 . لا رح كيكو هللا لوسر ةملكب ىل نأ بح اموئاوف « بلغت ”نب ورع مهيف « ریطاو نزلا نم ميول
 سنوي هبات

 [ ۷٥۴۵ "848 : ىف ہافرط _ ه0 ثيدحلا ]

 اع نأ ةورع ىريخأ : : لاق باهش نبا نع ليقع نع ثيل انث دح لاق ريكس نب یجب انشر - 4

 حبصأت . هتالصب اجر لصف يجمل ىف لصف ليلا فوج نم هليل ت تاذ جرخ کو تا لوسر نا د هل ربخأ

 « ةثلاثلا للا نِي دجسلل لها اگ ار ”رمانلا َحبصأف « همم اوصف مهنم ٌرثك أ ممتجاف « اوندحتف سانلا

 ىضق الف . _حبصلا ةالصل چرخ ىتح هلهأ نع دلا ع ةمبارلا دليلا تناك املف . هتالصب ااف هللا لوسر جر

 يلع ر نأ تخ یل کاک لع نك إف دب ام : لا 2 شنق سانا ىلع لبقأ رجفلا

 سوي هعبات . « اهنع اوزجمتف
 هنأ ىدعاسلا ديحح يأ نع ةورع قدر لاق ئرعذلا نع بيش انكيخأ لاق نالا ا اشو - هم 1



 ةعمبا باتك - ١

 ١ 3 ٤ :ل : Uiتږي هل 0

 ةن بات . دعب امأ : لاق مع هلأ وه ام قا ىلع یاو ديشتف ةالصلا دم يشع 2 ا قلم لوسر ن
4 

 نایفس نع دلا ا 6 دعب امأ » لاق علي بلا نع دنت ىبأ نع بأ نع ءماثه ن ع ةماس |

A (0۰۰ ق ٠۲ثيدحلا ١ [ 

 3 رّوسملا نع ني 0 لع AS لة ىرهألا نع يعش ان ريخأ لاق نالا و أ اش ل

 ئرهأزلا نع ئديبا هعبات . ا : لري OE لَو هللا لوسر اق » لاف همر

[ VA ¢ e F* ¢ FV ¢ FY + مالا 4 ¢ °۴11 : ىف هفارطأ ب ۹۲ ثيدحلا [ 

 ا یر سابع a تدعوا لك ناتاشا داو , ”ليعامس اشو - ۷

eةباصعب آر < بصع مو ةفحام ع لج س ج رخ نکو ربل ير ىنلا وص  

 راصألا < نك ى | اذه ناف ا: لاق مث ٠ هيلإ اوباف . 2 1 ا: لاق م هياع' ل أ للا دم »2 ةد

 نم ليقف ادحأ هيف مني ا ًادحأ هيف 0 / نأ عاطتساف هع دمت تما نم 5 لَو 2 : سالا 2 0

 58 ١ راء ےر ٠ ار
: 

 « ميسم نع رواجتيو « م منح

 [ ۴۸۰۰ ۲ ۴۹۷۸ : ىف ءانرط ٩۲۷ ثيدحلا]

 ةلوصوه « نم » نوكق نأ لمتع : دينملا نب نيزلا لاق ( دعب امأ : ءانثلا دعب ةبطخلا ىف لاق نم باب ) هلو

 ' دقق ردقتلاو فوذحم باوجلاو ةطرش نوكت نأ لمت و ¢ بابلا رابخأ ىف ڈاک خلع ىزنلا هب دارملاو ىذلا ینعع

 ةفص ىف ىراخبلا دحي لو . اصخلم . ه ١ اءابتاو ايسأت اهولمعتي نأ ءابطخلل ىئبذيف نارد ا

 | هدعب ام نيبو هنيب لصفلل عضو ىذلا ظفللاو < ءانثلا ركذ ىلع رصاقاف 0 هطرش ىلع اًثيدح ةعجلا موب هن ىنلا ةبطخ

 ناك اذإ : جاجزلا وه نإ وبأ لاقو . دعب ءىش نم نكي امهم اهانءم دعب امأ : هيوبيس لاق . اهوحنو ةظعوم نم

 ‹ ةفاضالا نع ةعوطقملا تفورظلا نم هنال ملا ىلع ىنبم وهو « دعب امأ لاق هريغب یاب نأ داراف ثيدح ىف لجرلا
 موقي ام نكي لب « ظفلب حرصي نأ همسق ىف مرلي الو . اذكف دمب امأو « اذك و بف هللا ىلع ءانثلا امأ ريدقتلا لدقو

 ىرعشالا یسوم ىبأ ثيدح نم اعوفرم ىتاريطلا هاور مالسلا هيلع دواد ليقف « الات نم لوأ ىف فاتخاو . هماقم

 هجرخأو «دواد هطعأ ىذلا باطلا لصف اہ اظوقو» ىعشلا نع ىناريطلاو د نب ديع يورو « فون هدانسإ قو

 دنسب ىنطفرادلا هاور بوقءي اهات نم لوأ لبقو 1 ةي" نب دايز نع هيف أزف ىمشلا قدرط نم روه نب يعم

 دحأ وبأ ىضاقلا هج رخأ ىول نب بك لس قو ٤ ناطق نإ برعل ۱24ا نم لیا ليقو ٠ كلام بئارغ غقاةاور

 لوألاو ؛ ةدعاس نب سق ليقو . لئاو نب نابح ليقو . فيعض دن نمحرلا دبع نب ركب ىلأ قيرظ نم ° ىاسغلا

 اهب عمجم مث ء ةصاخ برملا ىلإ ةبسنلاب ةيقبلاو ٠ ةضحلا ةيلرالا ىلإ ةبسنلاب هنأب هريغ نيبو هب عمجو . هبشأ

 ٠)١) اسلا + يضايرلا ةطوطخم ىف «
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 ةنس اضيأ بابلا ىف هروأ مث . بابلا رخآ الوصوم ىتأيس ( سابع نبا نع ةمركع هاور) هلو ٠ لئابقلا ىلإ ةيسنلاب

 هلهأ وه ام هللا دمغ د هيفو ء سمشلا فوسكى ركب ىبأ تنب ءامسأ ثيدحح اهلوأ : هل مجرت امل ةبسانملا ةرهاظ ثيداحأ

 ناليغ نبا وهو دوم نع انه هركذو ؛ فوسكلا ىف هيلع مالكا ىتأيسو « ربقلا ةنتف ةصق ركذ مث« دعب امأ : لاق مث

 ورع ثيدح اهنناث 5 « دوم انثدح » لاق هنأب رعشي جرختسملا ىف معن بأ مالكو « دوم لاق » ةغيصإ هخويش دحأ

 م: : لاق مث هيلع ىنثأ مث هللا دمخ و هيفو  ةدحوم اهدعب ماللا رسكو ةمجعملا نوكسو ةانثملا حتفب وهو - بلغت نبا

 هلصو دقو . ديبع نبأ وهو «سنوب هعبأت خسنلا ضعب ىف انه عقوو « سخلا باتك ىف هيلع مالكلا ىنأيسو « دعب

 هيفو ليللا ةالص ةصق ىف ةشئاع ثيدح املاث . ورمع نع نسحلا نع هنع هدانساب هل ديبع نب سنوب دنسم ىف معن وبأ
 هلصو دقو ؛ ديزي نبا وه ( سنوي هعبات ) هلو . عوطتلا باوبأ ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « دعب امأ لاق مث دمشق »
 سيل و طف « دعب امأ » ىف ابيعش عبات امت سنوب نأ ىلع لدي « فارطالا , ىف ىزملا مالكو « همامتب هقي رط نم لسم

 وه امب هللا ىلع ىنثأو دهشتف ةالصلا دعب ةيشع ماق لَم هللا لوسر نا » ىدعاسلا ديمح ىنأ ثيدح اهعبار . كلذك

 ىأيو ؛ةببتللا نبا ةصق هيفو « روذنلاو نام الا ىف دانسالا اذمم هماهتب ارصتخم هدروأ اذكه « دعب امأ : لاق مث هلهأ

 ديمح بأ نع هيبأ نع ةورع نبا ىنعب ( ماشه نع ةماسأ وبأو ةيواعم وبأ هعبات ) لق . ةاكرلا ىف امان هيلع مالكسلا
 فسوب قيرط نم ليعامسالا هدروأو « اقرفم امهريغو ةيواعم ىبأو ةماسأ ىبأ نع بيرك يأ نع لاسم هلصو دقو

 ةياور فنصملا لصو دقو ؛هب ةورع نب ماشه انثدح اولاق ةيواعم وبأو ةماسأ وبأو عيكوو ريرج انثدح یسوم نبأ

 ديل ولا نب هللا دبع وه ىثدعلا نوكي نأ لمحت ( نايفس نع ىندعلا هعباتو ) هلو . راصتخاب اضيأأ ةاكرلا ىف ةماسأ بأ

 دمج وه ىلدعلا نوكي نأ لمت و « « دعب اما و هلوق هيؤو ؛ ليعامسالا هلصو هجولا اذه نمو « ىروثلا وه نايفسو

 « ةماسأ بأ نع بيركىبأ ةياور ىلع هب لاحأو هنع لم هلصو دقو « ةنيبع نبا وه نايفسو « رع ىلأ نب ىح نبا
 رو.ملا ثيدح اهسماخ . ربع ىبأ نب | دئسم ىف كلذ عم هرأ ملو « انه دوصقملا وهو « دعب امآ » هلوق اف نأ نيت دقو

 ىلع ةبطخ ةصق ىف هثيدح نم فرط اذهو « دعإ امأ : لوقب دېش نيح هتعمسف لِي هللا لوسر ماق » لاق ةمرخ نبا

 هلصو ( ىديبزلا هعبات ) هلق . مث هيلع مالكلا ىتأيو « بقانملا ىف هماهتب یتآیسو ‹ لهج ىنأ تفب بلاط ىبأ نبا

 لاق سابع نبا ثيدح اهسداس . هماتب ىرهزلا نع هلع یم ا لاس نب هللا دبع قيرط نم نييماشلا دنسم ىف ىناريطلا

 لاق مث د هيفو « هيلع ىنئأو هللا دمخ » هيفو ثيدحلا « هسلج ساجر خآ  هدوعص ىأ - ناكو رنا عَ ىنلا دعص د

 ةشاع نع هركذب ملام بالا فو . ا

 اذإ خل رتا هللا لوسر ناك ١» لاق راج نعو < امهياع قفتم لةره ىلإ باتكلا ىف نايفس ىنأ نعو <« كفإلا ة ةصق ىف

 ا « هللا باك ثيدحلا ريخ ناف دعب امأ : لوقف د هيفو ثيدحلا « هتوص العو هانيع ترحا بطخ

 « هتوص الع دقو كلذ رثأ ىلع لوقي مث هيلع ىنثيو هللا دمع ةعمجلا موي هلع ىنلا ةبطخ ناك د هنع هل ةيأور فو

 ىلع هيف صيصنتلل فنصملا دارم لأ اذهو « هللا بانك ثيدحلا ريخ ناف دعب امأ : لوةي » هيفو ثيدحلا ركذف

 لاقت لب ء بطخلاب صتخت ال « دعب امأ ١» نأ ثيداحالا هذه نم دافتسي و . هانمدق اک هطرش ىلع سيل هنكل .٠ ةعجلا

 كلذ ىف نآرقلا ىف درو لب نيمالكلا نيب لصفلا ةدادإ ىف الع راصتقا الو: تافنصملاو لئاسرلا رودص ىف اضيأ
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 لوأ ىف لوةيف همالك اهب ردص نم مهنمو «دعبو  ظفلب امل نيسفنصملا لامعتسا رثكدقو ٠ « ناو اذه د ظفل
 «دعب امأ د اهيف عقو ىلا ثيداحألا قرط عبتت دقو . كلذ ىف رجح الو « اذك سالا ناف هللا دمح دعب امأ ١ باتكلا
 قورط نم هجرخأ ام اهنم . ايب اص نيئالمو نينا نع هجرخأف هل ةنيابتملا نيعبرآلا ةبطخ ىف ىواهرلا رداةلا دبع ظفاحلا

 .. تاقث هلاجرو « دعب امأ : لاق ةبطخ بطخ اذإ ب ىنلا ناك » ةمرخع نب روما نع نيريس نب دمت نع جيرجنبأ

 كلذ ىلع ةبظاوملا هرهاظو

 ةعجلا موي نيتبطملا نيب ةدمقلا باپ س ۰

 ناک» لاق هللا دبع نع منان نع هلا دیبع انثدح لاق لضفلا نب شب اننادح لاق د دسم اشم ۸

 « اههنيي دقي نيتبطُح باخت لي ئا
 مومع الو لمفلا كلذ دنتسم نال ةمجرتلا كحب حرصي مل: رينملا ن نيؤلا لاق ( نيّبطٌلا نيب ةدعقلا با ) هلو

 لوقي هنأ هعينص رهاظو « ةعمللا ماكحأ نم اهريغ كح حرصي مل هناف ةمجرتلا ذم كلذب صاصتخا الو . ههل

 هب حرصو « امئاقامهطخيناك هنأ ءاضتقم ( امهنيب دعقي نيتبطخ بطخع ) هلق ةبطخلا لصأ ىف هب لوقي اک ام وجوب
 نم ىنطقرادلاو ىناسنلاو « موقي مث دعقي مث امأت بطخم ناك» هظفلو نيبابب لبق ةمدقتملا ثراحلا نب دلاغ ةياور ىف

 « نيحيح ملل ظفللا اذه ازعف ةدمعلا بحاص لفغو « سولحب امهنيب لصفي اباق نيتبطخ بطخ ناك » هجولا اذه

 « بطخيف موقي مث « نذؤملا غرفي ىتح ربنملا دعص اذإ سلحي ناك : نيتبطخ بطخم ناك » ظفلب دواد وبأ هاددو
 نكل « هيف مالك ال نيتبطخلا نيب سولجلا لاح نأ اذه نم ديفتساو « بطخيف موقي مث« ملكتي الف سلجم مث

 ىلع مللي هتبظاومل نيتبطخلا نيب سولجلا باحيإ ىف ىعفاشلا هب لدتساو . ارس هوعدي وأ هللا رك ذي نأ نن هيف سيل

 لخاد نيتبطخلا ةماقإ نأ تؤبث ىلع كلذ فوت : ديعلا قيقد نبا لاق « ىلصأ ىلومتيأر اك اولص , هلوق عم كلذ

 هنأب بقعلو « كلذب درفت ىمفاشلا نأ ىواحطلا معزو . لعفلا درجمب لالدتسا وهف الإو « ةالصلا ةيفيك تحن

 ضعب نأ رذنملا نبا ىكحو « ىذمرتلا حرش ىف انخيش هلقن دمحأ نع روهثملا وهو « ةءاور ىف اضيأ كلام نع يح
 ةسلجلا ةيطرش ىلع البلد هتبظاوم تناك ناف ٠ ىلو آلا ةبطلا لبق سولجلا ىلع بظاو للي هنأب ىعفاشلا ضراع ءاملعلا

 ةسلجلا هذه امف تسيل رمع نبا نع تاباورلا لج ناب بقعتم اذهو « ىلوآلا ةاجلا ةيطرش ىلع اليلد نك-لف ىطسولا

 بحاص لاقو . نيتبطخلا نيب ىلا فالخم « اهيلع ةبظاوملا تبت لف فعضملا ىرمعلا هللا دبع ةياور نم ىهو ىلرالا

 ردقب اهب وجوب لاق نم اهردقو « بحب لف عورشم ركذ اهيف سیا ةساج اهنال للعلا لهأ رثك أ امجوب مل: « ىنغملا د

 ةحارلل ليقو « نيتبطخلا نيب لصفلل : ليقف امتكح ىف فلتخاو . صالخالا ةروس أرقي ام ردقبو ةحارتسالا ةسلج

 .مايقلا نع هزجعل ًادعات بطخ نميف اضيأ فالخلا رثأ ربظيو . اهردقب توكسلا ىنكي -ربظالا وهو - لوألا ىلعو

 ىلع رصتقا امهنم الك نآأل « نيتبطخملا ىف مايقلا بجوي نأ نيتبطخلا نيب سولجلا بوجوب لاق نم ىراحطلا مزلأ دقو
 قيفوتلا هللاب و . رينملا نب نيزلا هبقعتو . دحاو ءىش لعف

 ١١( ناو اذه > ىلامت هلوق نأ هدوصقمو 4 بآم رصل نيغاطلل نإو اذه > س ةروس ىف ىلاعت هلوق ىلإ اذهب حراشلا يشب 4.

 ملعأ هللاو « دب امأ » لز
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 بطلا ىلإ عاتسالا سپ - م١
 : لاق ةريره ىنأ نع ٌرغألا فا دبع ىبأ نع ئرهألا نع بئذ ىبأ “نبا انئادح لاق مدآ شرو - ۹

 رجم ُلَثَمَو . لوألاف لوألا نوبتكي دجسلا باب ىلع ةكالملا تدق ةا موي ناك اذإ » كلب لي لا لاق

 ع ”مامإلا جرخ اذإف . ةضيب "مث «ةجاجد " 7 ءان رق ةرقب ىدهب ىذلاك م « ةندب ىدبم "یت لک

 0 ا نوعمتسيو مقحم

 ۳۲١١[ : ىف هفرط - ۹۲۹ ثيدحلا ]

 ثيدح هيف فنصإلا ةروأ وانغ نیغ نم عماس عمتسم لكف ¢ عامسلل ءاغصإلا ىأ ( عاتسالا بإب ) هلق

 مالكلا مدقت دقو « ركذلا نوعمسي و مهف# اووط مامالا جرخ اذاف » هيفو « ةعملا موب ركبي نم ةكئاالملا ةباتك

 هجن ال عامتسالا نآل ةبطخلا ىف مامإلا ءادتبا نم مالكلا عمم نأ ىلإ ةراشإ هيفو ,ةعملا لضف باب » ىف قوتدسم هيلع

 بابلا ىف هر كذنس فيعض ثيدح هيف دروو « مامالا جورخ ءادتبا نم مالكلا مرحب : ةيفنحلا تلاقو . ملكت اذإ الإ

e.ا -  

 طخ وهو ءاج الجر مامإلا ىأر اذإ صا - ٢
 نیتمک ر لصب نأ ءا

 ءاج » لاق هلا دبع نب رباج نع رانيد نب ورع نع ديز ”نب اح انث دح لاق نامل وبأ اش ۰

 « مكراف ق: ل : ام . ال : لاف ؟ نال اي تل أ : لاقف ةا < موي سانلا * باع هلي ینلاو ”لجر

 [ ٩۳۱ (۱۱١٩ : ىف هافرط ه٠ ثيدحلا]

 . هاري نأ لبق امبلصي مل ناك اذإ ىأ (نيتمكر ىلصي نأ هرمأ بطخي وهو ءاج الجر مامإلا ىأر اذإ بان) هلق

 كيلس وه ( لجر ءاج ) هلو . راج نم هل ورمع عامسب هيلي ىذلا بابلا ف حرص ( هللا دبع نب رباج نع ) هلق
 سيق نب ديعس نب نافطغ نم ءاف اهدعب ةلمبملا مش ةمجعملا حتفب ىتافطغلا ورمع نبا لبقو ةيده نبا ارغصم ةلمبع

 كيلس ءاج » ظفلب رباج نع ريبزلا بأ نع دعس نب ثيللا ةباور نم سم دنع ةصقلا هذه ىف ىمسم عقوو « ناليع
 : لاقف ؟نيتمكر تيلصأ : هل لاقف « ىلصي نأ لبق كياس دعقف « رذملا ىلع مئاق ا لا

 عكراف غ« كيلس ا : 0 ا امهمكراف مق : لاقف .

 ىبأ دنع نايفس ىبأ نع رشإ وبأ ديلولا هقفاوو « هنع شعألا باحصأ ظافح هاور اذكه « امف زوجتو

 ركذف «لفوت نب نامعنلا ءاج » لاقف دانسالا اذهب شمعالا نع دوسالا بأ نب روصنم ذشو « ىنطقرادلاو دواد

 نم ىواحطلا هاور دقو < ىتألا ةيمسن ىف ىنعي روصنم هيف مو 1 ىذارلا متاح وبأ لاق « ىنازيطلا هجرخأ ثيدحلا

 ثدحي نايفس ابأ تعمس مث «قئافطغلا كيلس ثيدحت ثدح معاص ابأ تعمس : لاق شمعالا نع ثايغ نب صفح قيرط
 ىنلا یتا هنا ه رذ بأ نع ملاص ىلأ قيرط نم اضيأ ىناربطلا یورو . كيلسل ةصقلا هذه نأ ررحتف « رباج نع هب
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 وهو » هلوقب ذشو « ةعيهل نبا هدانسا ىفو . ثيدحلا ءال : لاق ؟ نيتعكر تيلص : رذ بال لاقف بطخب وهو لَ

 « هريغو نابح نبا هجرخأ دجسملا ف سلاج وهو هلي ىنلا ىلإ ءاج هنأ رذ ىلأ نع روهشم ثيدحلا ناف « بطخع

 فلاخم الف ‹ كيلس ةصق وحن رك ذف تا ی نو لبر لدورات لأ كده م لج راق ءاودأل اأو

 تددمت ةعقاولا نوكمت نأ زوجو امهنيب راغ انخويش ضعب ناک ناو < مدقت اک سبق نم نافطغ ناف اكيلس هنوک

 كيلس نع رباج نع نايفس ىنأ نع هنع ىروثلا هاور رخآ افالتخا شمعآلا ىلع هيف فلتخاو . كلذ ىل نيبتي مل هناف
 نب ميهاربإ و ىبايرفلا ريغ اذكه ىروثلا نع هلاق ادحأ معأ ال : ىدع نبا لاق « كيلس دنسم نم ثيدحلا لمجل

 « هّقي رط نم ىنطقرادلاو ةناوع وبأو هنع دحأو هفنصم ىف اذكم هجرخأ قازرلا دبع اضيأ هنع هلاق دقو . ھ أ دلاغ

 « كيلس نع ةصقلا لمح اراج نأ ىنع ام هنأ ىل ربظي ىذلاو . ه١ أطخ اذه : لاق هنأ ىناسنلا نع ىدع نبا لقنو

 ماحللا بيعش ىنأ ةصق ىف دوعمم ىبأ ثيدح ىف هركذأس ريظن اذهلو « كيلس ةصق نع مهثدح ًاراج نأ هانعم امإو
 هل لاقي روكذملا لخادلا نأ تالا ىف لاوكشب نبا هاكح ام تاب رغتسملا نمو . ىلاعت هللا ءاش نإ عويبلا بانک ىف

 ةرمه فذح كالل اذك ؟ ( تيلص لاقف ) هلق . هيبأ مسا تفداص كيلس ةينكابلعاف اظ وفع ناك ناف « ةيده وأ
 ىف نايفس ةياور ىف ا کد لسالاو للا اف مق ) هل ٠ ليصالا ةياور ىف تبثو مابفتسالا

 امنأب بقعتو « دجسملا ةيحت ةالص نم لخادلا عنمت ال ةبطخلا ن أ ىلع هب لدتساو « «نيتعكر لصف د هدعب ىذلا بابلا

 ننسلا باععأ هجرخأ ىذلا ديعس ىنأ ثيدح ىف هلوق هيلع لديو , كيلسب امصاصتخا لمتحيف امل مومع ال نيع ةعقاو
 « نيتمكر لص : لاق . ال : لاق ؟ تيلصأ : هل لاقف « ةذب ةثيه ىف لجرلاو بطخم كلي ىنلاو لجر ءاج » مهريغو
 اذه ىف نأ هدر ۇي و « هيلع قدصتيف مئاق وهو سانلا ضعب هاديل ىلصي نأ همأف ثيدحلا « ةقدصلا ىلع سانلا ضحو

 وجرأ انأو نيتمكر ىلصي نأ هتاف ةذب ةئيه ىف دجسملا لخد لجرلا اذه نإ » لاق مقلب ىنلا نأ دمحأ دنع ثيدحلا

 لاقل كلذك ناك ول : لاقف ليوأتلا اذه ىف نمط نم ىلع درلا ةياورلا هذبب فرعو « هيلع قدصتيف لجر هل نطفي نأ
 هن أر هظي ىذلاو . هيلع سانلا قدصتي ىتح عكريلف مقيلف ةذب اذ دحأ ناك اذإ وأ « هيلع اوقدصتق ةذباذ متيأر اذإ : مه

 ىلع اضيأ هب لالدتسالا فعضي امو « ةيتامملا دنع عصي ناك اک ليصفتلا نود لامجالاب اذه لثم ىف ىتتعي ناك عيل

 كي هلوقوهو ةيصوصخلا دكؤي ام اضيأ دروو « سولجلاب توفت ةيحتلانأ اوقلطأ مهنأ لاحلا كلت ىف ةيحتلا زاوج
 هذهب لالدتسالا ىف نعط نم هب لتعا ام ینا . نابح نبا هجرخأ « ا حا

 ال هيلع قدصتلا دصق للك هنوكب ليلعتلاو . ةيصوصخلا مدع لصألا نال « دودرم هلكو « ةيحتلا زاوج ىلع ةصقلا

 كلذ خاس ول : ةيشاحلا ىف رينا نبا لاق « قدصتلا ةلعل عوطتلا نوزيجي ال اهنم نيعن املا ناف « ةيحتلا زاوجب لوقلا عنمب
 ل ةالصلاب هرم نأ ىلع لدي اممو « هب لئاق الو ةهوركملا تاقوألا رئاسو سمشلا عولط دنع عوطتلا ىف هلثم غاسل
 نيب وث ىلوالا ةعمجا ىف هل لصح نأ دعب ةنناثلا ة.ءملا ىف اضيأ ةالصلاب هرمأب م هتدواعم قدصتلا دصق ىف رصحني

 ديعس ىبأ ثيدح نم ةي زخ نباو ىلاسنلا هجرخأ كلذ نع ب ىنلا هاهنف امهدحاب قدصتف ةيناثلا ىف امهب لخدف
 ءزج هيلع قدصتلا دصق نأ ىلع لدف ‹ عمج ثالث ىف تارم ثالث ةالصااب ہما ررك هنأ نابح ناو دمحألو , اضيأ
 نيققحلا نع لاسم حرش ىف ىوونلا كح دقف سواج ل اب توفت ةيحتلا نأ قلطأ نم قالطإ امأو . ةلماك ةلع ال ةلع

 نيترملا فو امهدحأ ىلع ىلوآلا ىف ةلومع لخادلا اذه لاحو « الف ىسانلا وأ لهاجلا امأ « ملاعلا دماعلا قمح ىف كلذ نأ .



 ۹ هم . ثيدحلا

 تاصنإلاب مالل ضراعم هرهاظ نأ اومعز مهنأ روكذملا ليوأتلا ىلع نيعناملل لماحلاو « نايسنلا ىلع نيبرخألا

 اوعمتساف نآرقلا ”ىرق اذإو إل ىلاعت هلوقكااهنم ىوقأ وه ام كيلس ةصق ضراع : ىبرعلا نبا لاق « ةبطخلل عامتسالاو
 : لاق « هيلع قفتم « توغل دقف ةعمجلا موي بطخم مامالاو تصنأ كبحاصا تلق اذإ » هلي هلوقو ( اوتصنأو هل

 . ىلوأ اهنمز لوط عم ةيحتلاب لغاشتلا عنف هنمز رصق عم تاصنالاب ىغاللا صأ وهو فورعملاب مالا عذتتما !ذاف

 دواد وأ هجرخأ « تيذآ دقف سلجا » سانلا باقر ىطختي لخد ىذلا بطخ وهو هتل هلوقب اضيأ اوضراعو

 ىورو . ةيحتلاب هرمأي ملو سولجلاب هرماف : اولاق « رشب نب هللا دبع ثيدح نم هريغو ةع زخ نبا هححصو ىناسنلاو
 باوجلاو « مامالا غري ىتح مالك الو ةالص الف ربملا ىلع مامالاو كدحأ لخد اذإ » هعفر رمع نبا ثيدح نم ىناربطلا

 نكمي انه عمجاو « عملا رذعت دنع اهب لمعي امن ] نيليلدلا دحأ طاقسإ ىلإ لوت ىتلا ةضراعملا نأ هلك كلذ نع

 همومح ص.صخت وهو ثيدحلا نع باوجلاكهنع باوجلاف نآرقلا نم امف ام امأو « انآرق اهلك ةبطخلا تسيلف ةبألا امأ
 هنأ ةريره ىبأ ثيدح نم ةالصلا حانتفا ىف مدقت دقف ‹ تصنم هنأ هيلع قلطي نأ زو ةيحتلا ىلصف اضيأو «لخادلاب
 ثديدح امأو < توكسلا ارس لوقلا ىلع قلطاف ؟ > هيف لوقت ام ةءارقلاو ريبكسالا نيب كق وكس هنا لوسر اب, » لاق

 ضراع دقو « اهتيعورشم لبق ةيحتلاب هرمأ كرت نوكي نأ لمتحيف « اهف مومع ال نيع ةعقاو اضيأ وهف رشب نبا
 فرع دقو ‹ هطرشب ىأ « سلجا ه هل هلوق نوكي نأب امهنيب عمج نأ لمتحيو « كلذ لثم, كيلس ةصق ىف مهضعب

 زاوجلا نامبل ةيحتلاب هسا كر وأ « طختت ال ىأ سلجا هلوق ىنمف « نيعكر ىلصت ىتح سلجي الف » لخادلل هلوق

 ءانشتسا ىلع اوقفتا دقو « ةيحتلا نع تقولا قاض ثيحب ةبطخلا-رخاوأ ىف عقو هلوخد نوكل وأ « ةبجاو تسيل اهناف

 ىطختلا هسنم عقوف ةبطخلا عامس نم برقيل مدقت مث دجسملا رخؤم ىف ةيحتلا لص نوكسي نأ لمتعو . ةروصلا هذه

 ةعرز وبأ هلاق ثيدحلا ركشم وهو كيهن نب بويأ هيف فيعض هنأب رمع نبا ثيدح نع باوجلاو . هيلع ركناف

 اذه ىف یور ءىش حصأ اهنأ ىذمرتاا ركذ دقف كيلس ةصق امأو . هلثم ضراعت ال ةحيحصلا ثيداحالاو متاح وأو

 عم ةصخلم امتدروأ ةرشع ىلع ةداز اهنم انل عمتجا « مدقت ام ريغ ةبوجأب اضيأ نومناما باجأو ‹ ىوقأو بابلا

 « هتالص نم كيلس غرف ىتح هتبطخ نع تكس اكياس بطاخ ا لِي هنإ : اولاق ( لوالا ) : دافتستل امنع باوجلا

 باوجلاو « بطخم بيطخلاو ةيحتلا زاجأ نمل ةجح هيف سيلف « ةيحتلا ةالصو ةبطخلا عامس نيب كيلس عج دقف اذه ىلعف

 وأ السرم ىميتلا نابلس ةباور نم هنأ باوصلا نإ : لاقو هفعض دف سنأ ثيدح نم هجرخأ ىذلا ىنطقرادلا نأ
 لمجال ةبطخلا عطق زاوج مزلسي هنآل « مهتدعاق ىلع غسب مل تبث ول هنأب ةيشاحلا ىف ريالا نبا هبقعت دقو « الضعم

 لب ىنلا لغاشت ل : ليق ( ىناثلا ) . ابجاو ناك اذإ ايس ال هيف عورشلا دعب هعطق زوحب ال مهدنع لمعلاو « لخادلا

 ىعداو ىبرعلا نبا هلاق « ةبطاخلا كلت لجأل ةبطخ ذئنبح هنم نكي ملذإ « هنع عاتسالا ضرف طقس كيلس ةبطاخم
 لغاشتو « هتبطخ ىلإ ملي هللا لوسر عجر تضقنا امل ةبطاخلا نال امفعضأ نم هنأب بقعتو . ةيوجالا ىوقأ هنأ

 هعورش لبق ةصقلا هذه تناك : ليق ( ثلاثلا ) . ةيطخلا لاح ىف ىلص هنأ حصف « ةالصلا نم هب هرم ام لاثتماب كيلس
 ىلع دوعقلا نأب بيجأو « ريثملا ىلع دعاق ملط ىنلاو » سم دنع ثيللا ةياور ىف هلوق هيلع لدبو « ةبطخلا ىف إب

 لصيل ماق الف « دعات وهو كلذب هلك نوكيف « اضيأ نيتبطخلا نيب نوكي نأ لمتحي لب « ءادتبالاب صتخب ال ربنا
 «دعاق » هلوق ىف زوجت ىوارلا نوكي نأ اضيأ لمتحيو . لوطب ال نيتبطخلا نيب دوعقلا نمز نآل ةبطخلا قلب ىنلا ماق
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 ةعجلا بات ١ ١

 مرح لبق ةصقلا هذه تناك : ليق ( عبارلا ) . بظخع علي ىنلاو لخد هنأ. ىلع ةقبطم اهلك ةحبحصلا تاياورلا نال

 ىف هعضوم ىف قاس اک ادج مدقتم مالكلا مرعو ادج مالسإلا ا اكيلس نأب بقعتو « ةالصلا ىف ماسلا

 مالا لبق تناك : ليقو « لاتحالاب تش ال خسنلا نأ عم مدقتملاب رخأتملا خسن ىعدي فيكف « ةالصلا رخاوأ

 هجرخأ ام وهو هب اولدتسا ىذلا ثيدحلا ىف هلثم لاهتس>الا اذه ضروعو « هنع با وجلا مدقت دقو « تاصنإلاب

 ىلوآلاو « ةيحتلا ةالصب مالا لبق كلذ نوكي نأ لامتحال < مالك الو ةالص الف مامإلا جرخ اذإ و رمع نبا نع ىتاربظلا

 : ليق ( سماخلا ) . مدقت اك ةصاخ ةيحتل اب سالا ثيدح همومع صخب :'هعفر تورث ماست ريدقت ىلع لاقي نأ اذه یف

 ىلع اوةفتا دقو « هجراخ وأ دجسملا لخاد ناك نم هيف ىوتسي ةهوركملا تاتوالا ىف ةالصلا عنم نأ ىلع اوقفتا

 ىف سايق هنأب بقعتو «٠ ىواحطلا هلاق كلذك ىنآلا نكيلف ةبطخلا لاح لفذتلا هيلع عت دجسملا لخاد ناك نم نأ

 ىلع ىنبفي : لاقف ةرعفاشلا ضعب ذش دقو « هريغو ىدرواملا هيلع هقفاو قافتالا نم هلقن امو « دساف رهف صنلا ةلباقم

 ةالصلا ىف مامإلاو لخادلا نأ ىلع اوقفتا ليق ( سداسلا ) . الف الإ و لفنتلا عنتما هب انلق ناف ء تاصنإلا بوجو

 هجو لك نم ةالص تسيل ةبطخلا نأب بقعتو « اضيأ اف هنع طقستف ةالص ةبطخلا نأ كش الو « ةيحتلا هنع طقست

 فالخب « هسولج لبق ةالصلاب ةعقبلا لغشب رومأم ةبطخلا لاح ىف لخادلاو « ةريثكه وجو نم رهاظ امهنب قرفلاو

 اذإ » لاقف امهنيب عراشلا قيرفت عم اذه « دوصقملا لصع تميقأ ىتلا ةالصلاب هنايتإ ناف ةالصلا لاح ىف لادلا

 لاح ىف كلذ لقي ملو « تميقأ ىتلا الإ ةالص الف , هقرط ضعب ىف عقو دقو « ةبوتكسملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ

 عم رينملا ىلع ساجم هنوك عم مامإلا نع ةيحتلا طوقس ىلع اوةفتا : لبق ( عب اسلا ) . ةالصلاب اهيف هرم لب ةبطخلا

 سايق اضيأ هنأب بقعتو « ىلوالا قيرطب ةيحتلا مومأملا كرت نوكسيف « مومأملا نود ةبطخلا ىف مالكسلا ءادتبا هل نأ

 عسنم : رينملا نب نيزلا لاقو . بيطخلا لوانقي ملف ةبطخلا لاح اديقم عقو مالا نآلو « دسأف وهف صنلا ةلباقم ىف

 ال : ليق ( نماثلا ) . ةبطخلا عاتساو تاصنإلاب سالا كلذكف « بطخ ىل ال ةبطخلا دهش نمل وه امن مالكلا

 ةيفنحلا ضعب هلاق الثم حبصلاك هتئاف ةالص نوكنت نأ لمت لب « دجسملا ةيحت ام رومأملا نيتمكرلاب دارملا نأ لسن

 : لاق « باطخلا ىف هل ةفطالم همهفتسا انو « كلذ نع هل فشك ناک يل هلعل : لاقو ةيشاحلا ىف يملا نبا هاوقو

 : لاقف هح ىف نابح نبأ هدر ىلوت دقو . لخد امل هآر دق هنال همابفتسا ىلإ ت ل ةيحتلا ةالصلاب دارملا ناك ولو

 « ابلبق ىلا ةعملا ةنسب هءمأ امنإ : موق ةداملا هذه نمو . ىرخأ دعب ةرم كلذب هل هرمأ رركتي مل كلذك ناک ول

 اذهلو « تيبلا نم ءىجم نأ لبق هرهاظ نآل « .ىجن نأ لبق تيلصأ » هجام نبا دنع كيلس ةصق ىف هلوق ممدنتسمو

 ةيحتلا ةالص نم عناملا نأب بقعتو . دجسملا لخد اذإ ىلصي الف یجب نأ لبق تيبلا ىف ىلص ناك نإ : ىعازوالا لاق

 ةدئافو ء نآلا هب تنأ ىذلا عضوملا ىلإ ىأ ءىجت نأ لبق ىنعم نوكي نأ لمتحميو « اقلطم ةبطخلا لاح لفنتلا ريج ال

 « ىطخت ىذلا ةصق ىف مدقت اي ةبطخلا عامس نم برقيل مدقت مث دجسملا رخؤم ىف اهالص نوكي نأ لاتحا مابفتسالا

 . دجسملا ةيحت نم برقأ كانه دبع الو دبعلل وهو ماللاو فلآلاب « نيتمكرلا تيلصأ » لل ةياور ىف نأ هدكؤبو
 تناك ةروكذملا ةبطخلا نأ ملن ال : ليق ( عساتلا ) . هباب ىف أيس اک ءىث اهيف تبث ملف اهلبق ىلا ةعمجا ةئس امأو

 ىلع ىنبني اذهو . ه١ لخد نكي مل ةالصلا تقو نآل « تيلصأ , لخادلل هلوق اهريغل تناكابنأ لع ليو < ةمبعلا

 كلذ نأ هدمب ىذلا فو بالا ثيدح ىف عقو دقو « كلذ توبث ىلإ جاتحيف ضرفلا ةالص نع عقو ماهفتسالا نأ
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 هدمتعا ام ىوقأ : ىطرقلا منم ةعامج لاف ( رشاعلا ) : ةعمجا ةالصل تناك ةبطخلا نأ ىف رهاظ وبف ةعمجلا موي ناك
 عوتم ةبطخلا لاح ىف لفنتلا نأ كلام دبع ىلإ ةب احصلا ندل نم فلس نع افلخ ةنيدلا لهأ لمع ةلأسملا هذه ىف ةيكلاملا
 .ءاهقف نم وهو ىردخلا ديعس ىنأ نع ةيحتلا لمف تبث دقف « كلذ ىلع ةنيدملا لهأ قافتا عن بقعتو « اقلطم

 ضاع نع هاحمصو ةع رخ نباو ىذمرتلا ىورف « اضيأ ةئيدملا لهأ نم هباحصأ هنع هلو ةنيدملا لهأ نم ةباحصلا

 ىبأف هوعنم نأ ناورم سرح داراف ٠ نيتمكرلا لصف بطخم ناورمو لخد ىردخلا ديعس ايأ نأ د حرس ىلأ نبا

 نم دحأ نع تبثي لو ا ایہ ىمأي 0 هللا لوسر تعم“ نأ دعب امبعدأل تنك ام : لاق مث امهالص ىتح

 اقلطم عملا نم ةباحصلا نم دحاو ريغو ناهثعو رمع نع لاطب نبا هلقن ام امأو . كلذ فل اخي ام احرص ةباحصلا

 اذإ  مامالا ناكو - نامثعو رمع تكردأ د كلام ىلأ نب ةبلعث لوقك « لاهتحا امف مهنع تاياور ىلع كلذ ىف هداهتعاف
 ظفاحلا انخيش لاق « ةصاخ دجسملا لخاد ناك نم كلذب ىنع ةبلعت نوكي نأ لاهتحالا هجوو « ةالصلا انكرت جرخ
 ناك نم ىلع لوم بطخ مامإلاو ةالصلا عنم  ةباحصلا نم ىنعي  هنع لقن نم لك : ىذمرقلا حرش ىف لضفلا وبأ
 ىهنن | لامتحالاب كرتت الف اهصخي ثيدح اف درو دقو « ةيحتلا عن حرصتلا مهنم دحأ نع عقب م هلال دجيملا لخاد
 دجسملا لخد هنأ ناوفص نب هللا دبع نع د ىواحطلا هاور ام امأو . ةباحصلا نم دحأ نع اعرص كلذ ىلع فقأ لو

 نایب احس ريبزلا نب هللا ديعو ناوفص نب هللا دبعو « عكر لو سلج مث هيلع لس مث نكرلا مّساف بطخم ريبزلا نباو
 كرت ةباحصلا نم امهرضح نم الو ناوفص نبا ىلع ريبزلا نبا ركدني مل امل : لاقف ىواحطلا هب لدتسا دقف ناريغص
 هب لقي لو « اهبوجو مدع ىلع لدي لب امم رحت ىلع لدي ال ريكنلا مهكرت ناب بقعتو « هانلق ام ةحص ىلع لد ةيحتلا
 دجسملا ىنثتسي وأ « دجسملك مع له ةيحنلا ةالص نأ ىف ثحبلا ثيدحلا اذه ىلع مالكا رخاوأ ىف ىأيسو . موفلاخع
 اهانمدق ىتلا ءوجألا هذهو . طقف نكرلا مالتسا هتيحت.نأ ىري ناك ناوفص نبا لعاف ؟ فاوطلا هتيحت نال مارحلا
 قفتم « نيتمكر لصي ىتح سلي الف دجسملا ؟دحأ لخد اذإ » ةداتق ىلأ ثيدح ىف بِي هلوق مومعب اهلصأ نم عفدنت
 تعم » لاق راثيد نب ورمع نع ةبعش ةياور ىف « ةبطخلا لاح ىف هنم صخأ دروو . هيلع مالكلا مدقت دقو « هيلع
 لصيلف  جرخ دق وأ - بطخب مامإلاو كدحأ ءاج اذإ : بطخع وهو لِي هللا لوسر لاق : لوقي هللا دبع نب راج

 امہمکر اف هل وق دعب هظفل و كيلس ةصق ىف كلذ لاق هنأ راج نع نايفس ىبأ قيرط نم ملسملو < اضيأ هيلع قفتم « نيتمكر

 اذه : ىوونلا لاق « امف زوجتيلو نيتمكر عكريلف بطي مامإلاو ةمجلا موب مدحأ ءاج اذإ : لاق مث » امهبف زوجمو

 : ةرج ىنأ نب دمح وبأ لاقو . هفلاخيف احيحص هدقتعيو ظفللا اذه هغلبي املاء نظأ الو ليوأتلا هيلا قرطتي ال صن
 ليوأتب مومعلا اذه لوأت مهضعب نأ ديعلا قيقد نبا ىكحو . ليوأتلا لمتح ال بابلا ف صن ملم هجرخأ ىذلا اذه
 ال مآب ةيعفاشلا ةيفنحلا ضعب ضراع دقو . صيصختلاوأ خسنلا ءاعدا نم مدقتام ضعب ىلإ ريشي هنأكو « هركتسم
 ديعس ىبأ ثيدحي مهضعب ضراعو . هباوج مدقت دقو « سولجلاب طقست مهدنع ةيحتلا نال « كيلس ةصق ىف مهل ةجح
 . ةيحتلا ةالصإ مآلاب همومع صخيف هتوبث ريدقت ىلعو ‹ تبث ال هنأب بةعتو « بطخم مامالاو اولصت ال » هعفر
 نوكي نأ لاتحاب بيجأو « ءوضولا ىلع راصتقالا هيلع ركنأ هنأ عم ةيحتلا ةالصب نامثع أي مل رمع نأب مهضعإو

 طقست مل اذإ امال ‹ ةهوركملا تاقوألا ىف ةيحتلا ةالص زاوج مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . امهالص
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 طرتشملا ىلاوتلا كلذ عطقي الو « اهيلا جاتحلا ماكحآلا نيبو ىهنيو هتبطخ ىف أي نأ بيطخلل نأو « مدقت اک ىماثلا

 ال هنأ ىلع قافتالل ةعمجلل طرش دجسملا نأ ىلع هب لدتساو . ةبطخلا نم دعي كلذ لكل وقي نأ لئاقل لب « اهف
 ايهرمأ نال ةبطخلا لاح ف سطاعلا تيمشتو مالسلا در زاوج ىلع هب لدتساو . رظن هبقو دجسملا ريغل ةيحتلا عرشت

 لبق : ( ةدئاف ) . باوبأ ةثالث دعب كلذ ىف ثحبلا ىتأيسو « بجاو هاف مالسلا در امس الو رصقأ امهنمزو فخأ
 نيتمكرلاب ىنالا سای نأ مامإلل ىرأ : ىعفاشلا لاق ‹ مدقت اک ةبطخلا رخآ ىف لخادلاب بابلا ثودسح مومع صخب

 ىشتساو . ةالصلا ةمانإ لاح القنتم وأ ةيحم ريغب اسلاج نوكي الثل ةالصلا ماقت ىتح فقب نأ لفي مل نإ راتخلا

 نم ربظي ىذلاو . نيتمكرلا ىلإ ةبسنلاب فاوطلا نمز لوطل رظن هيفو « فارطلا هتيحت نال مارحلا دجسملا ىلماحنا

 محل مقل امأو ‹ فاوطلا هلمفي ءىش لوأ نوكيل مداقلا قح ىف وه امن] فاوطلا مارحلا دجسملا ةيح نإ محلوق
 هبقعي فاوطلا نوكل فاوطلاب مارحلا دجسملا ىف أدبي هنأ قلطأ نم لوق لعلو « ءاوس كلذ ىف هريغو مارحلا دجسملا

 لعأ هللاو « فاوطلا ةدايزب مارحلا دجسملا صتخو , دوصقملا وهو ابلاغ ةالصلاب ةعقبلا لغش لصحيف نيتمكرلا ةالص

 نيتفيفخ نيتك ر لص ”بطخي ”مامإلاو ءاج نم صا - ۴۳
 ةعجلا موي "لجر لد » لاف ارباج حمس ورع نع ايف ان دح لاق هللا دبع نب لع اشو ولا

 « نيتكر لصف : لاق . ال : لاق ؟ ت يلصأ : لاقف ”بطخم تلي واو
 دييقتلا هركذ ىذلا ثيدحلا ىف عقي مل : ليعامسالا لاق (نيتفيفخ نيتعكر ىلص بطخم مامالاو ءأج نم باب) هلو

 وهو ثيدحلا قرط ضعءب ىف ام ىلا ةزاشإلا ىف هتداع ىلع ىرج فنصملا نأ الإ « لاق اك وه : تلق . نیتفیفخ امہ وکب

 نيتمكر عكراف مق » ظفلب رباج نع نايفس ىلأ نع شمعالا نع ىروثلا نع ننسلا ىف ةرق وبأ هجرخأ دقو « كلذك

 نأ ىلوألا ةمجرتلا ف : هصخلم ام رينملا نب نيزلا لاقو . ء امف زوحتو » ظفلب ملسم دنع هنأ مدقت دقو « نيتفيفخ
 صاخ هلك كلذو ؟ ال مأ لص له هرسفتسي نأ دعب ةبطخلا لاح ىف لخادلا مامإلا ةيؤرب ديقتي نيتعكرلاب سالا
 ىلا فنصملا راشأف « دجسملا ةيحت ىلصي نأ هل بحتسي لب « كلذ نم ءىثب ديقتي الف لخادلا كح امأو « بيطخلاب

 عقود « رانيد نبا وه ( ورمع نع ) هلو . دحاو امف ثيدحلا نأ عم « ىلوألا دعب ةيناثلا ةمجرتلاب هلك كلذ
 اذك ( تیلص ) هلق . جرختسملا ىف معن ىبأ دنع وهو « ىديحلا دنسم ىف ثيدحلا اذه ىف هنم نایفس عامسب حيرصتلا

 « لصف مق لاق » رذ ىبأ ةياور ىف داز ( لصف لاق ) هلو . ىلمتسمللو ةرركل تقبلو « ةزمه ا فذح اضيأ رثكالل

 بطلا ی نيديلا عفر صاب - ٤
 نع ثبات نع سنوي نعو « سنأ نع زيزعلا دبع نع ديز نب دام انث دح لاق د دسم شرو - ۲ > م ء ۶ م يأ ا 0000

 «داشلا َكِلمو عاركلا تلح هللا لوسر اي : لاقق ”لجر ماق ذإ ةا موي ”بطخمت طم 'ىبلا اني » لاق سنآ اا ا . 0 ا سا
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 « اعدو هيدي دم . ايم نأ هللا عداق
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 هماهتب فنصملا هقاس دقو « ءاقستسالا ةصق ىف سنأ ثيدح نم افرط هيف دروأ ( ةبطخلا ىف نيديلا عفر باب ) هلق
 هجرخأ ىذلا ةيور نب ةرامع ثيدح نأ ىلا ةراشإ هيفو ¢ ةمجرتاث قب اطم وهو « هجولا اذه نم ةوينلا تامالغ ىف

 نعو ) هلق . ثيدحلا اذه ىن اك ءاقستسالا ءاعدب زاوجلا كلام ديق نكل هقالطإ ىلع سيل كلذ راكسنإ ىف لسم
 نع اضيأ ددسم ًالئادحو : ربدقتلاو « روكذملا دانسإلا ىلع فوطعم وهو « ديبع نبا وه سنوب ( تباث نع سنوي

 قيرط نم اضيأ رازبلا هجرخأو « اعم نيدانسإلاب اضيأ ددسم نع ذواد وبأ هجرخأ دقو . سنو نع ديز نب دامح

 (اعدو هيدي دف ) مټ . نويرصب مهلك نيقيرطأا نم لاجرلاو . ديبع نب سن وب نع ديز نب دامح هب درفت : لاقو ددسم
 ىذلا عفرلاك ال « دملا انه عفرلاب دارملا نأ نيبي نأ دارأ هناكو « ةمجرتلا ظفلك « هيدي عفرف » هدعب ىذلا ثيدحلا ىف
 ىلع ةدئاز ةفص ءاقستسالا ءاعد ىف امهعفر ىف ناف « ءاعدلا ىف نيديلا عفر ةفص تاوعدلا باك ىف ىنأيسو . ةالصلا ىف
 دارأ هنأو « ءاقستسالا ىف الإ هئاعد نم ءىش ىف هيدي عقرب نكي مل » سنأ ثيدح لمح كلذ ىلعو « هريغ ىف امهمفر
 ىلاعت هللا ءاش نإ اضيأ ءاقستسالا ىف كلذ نم “ىش ىنأيو « ءاقستسالاب ةداخلا ةفصلا

 ظ ةا موي ةطلَلا ىف ءاقستسالا ساي - ٥۵

 هللا دبع ”نب قاحسإ ىنثدح لاق ورع وبأ انثدح لاق دیلولا انثادح لاق رنا نب ميهاربإ اشو - ۴
 2 ت 2 مش ع 1 5 0

 ةع ع وب ىف بطخت هل ىنلا انيبف هلي ”ىنلا لهع ىلع ةنَس سانلار تبااصأ » لاق كلام نب ینا نع ةحلط ىلأ نبا

 - ةع رق ءامملا ىف ىَر امو - هيدي عفر .انل هللا داف ؛ لايعلا عاجو ؛ لاما كلم « هلا لوسر اي : لاقف يارعأ ماف

 ىلع ٌرالحتب رطملا تار ىتح هرتنم نع لزب ع « لابجلا لاثمأ باحسلا را ىتح اهعْضَو ام هديب ىسفن ىذلا وف
 وأ - ٌيارعألا كلذ ماقو . ىّرخألا ةا ىتح هيلي ىذلاو « دلا دعب و « دغلا نمو ؛ تال ذ انموي ان ُرِطَق ٠ تیل ۽ ا ا 1. 0 ق 7 ١ ر ا = مع 2 3 2 ت

 الو انيلاوح "مللا : لاقف هيد مفرف . انل هلا عداف لالا رغ .هانولا مده رشا لوسر اي : لاقق  هاريغ لاق
 ةانق ىداولا لاسو . ةب'وللا لثم ةنيدملا تراصو « تَّحَرفنا الإ باحسلا نم ةيحان ىلإ هديب ريشب ام . انيلع 7 7 2 ها ص ت ف

 « دولاب ثادح ل نيا نع لو ءآرہش
 وهو« سأ نع رخآ هجو نم الوطم روک ذملا ثيدحلا هيف درو ( ةعجلا موب ةبطخلا ىف ءاقستسالا باب )هلو 4

 باتك ىف ىفوتسم هيلع مالكلا ىتأيو « اهتالصو ةا ةبطخب ءاقستسالا ىف ءافتكالا هيفو اضيأ ةمجرتلل قب
 هدعب ىذلا بابلا ىف ىتأيس اک ةبطخلا ىف مالكلا زاوج ىلع هب لدتساو . ىلاعت هللا ءاش نإ ءاقسنسالا

 طخ مامإلاو ةا موي تاصنإلا صاب - 5
 .٠ ٌمامإلا لكن اذإ تمني“ : كيو ئنلا نع نامل لاقو . انآ دق تصنأ هبحامشلاق اذإو

 = ما
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 "نب ديعس ىنربخأ : لاق باہش نبا نع ليقع نع يلا انئادح لاق ريكب "نب ی اشو - ه4

 مامإلاو  '“تصنأ : ةمجلا موي كيحاصل تلق اذإ » لاق يطبخ هللا لوسر نأ هتربخأ ةريره ابأ نأ بيلا

 « توت دقف - ”“بطخم

 جورخ نم تاصناالا بوجو لمج نم ىلع درلا ىلإ اذهب راشأ ( بطخ مامالاو ةعملا موب تاصنالا باب )هلق

 عرشي نأ ىلإ هدعب امو هجورخ يح نم هتبطخ لبق ام جرخي ةيلاح ةلج « بطخم مامالاو ١ ثيدحلا ىف هلوق نال« مامالا ٠

 نيتبطخلا نيب سولجلا لاح امأ و « ةعمجلل لسغلا لضف باب » ىف هيف بيغرتلا مدقت اك تصني نأ ىلوالا معن : ةبطخلا ىف
 . سفنتلا توكسلا هبشأف ليلق هتوكس نمز نأ وأ « بطاخ ريغ هنأ ىلع ءائب نيل وق هيف ءاملعلا نع « ىنغملا د بحاص يحل

 ثلا نع ةبيتق نع ىت اسنلا ةياور ىهو , هقرط ضءب ىف بابلا ثيدح ظفلك وه ( ال دقف تصنأ هبح اصل لات اذاو) هلق

 ةبطاخم نم بحاصلاب دارملاو ءاغل دقف تصنأ بطخم مامالاو ةمملا موب هبحاصل لاق نم ههظفلو روكذملا دانسالاب

 نهدلا باب ىف مدقتملا هثيدح نم فرط وه ( نابلس لاقو ) هلو . بلاغلا هنوكل بحاصلا ركذ امنو « اقلطم كلذي

 لاق ءتصتنتاو تصنو تصنأ لاقي : ىرهزالا لات حتفلا زوو حسفألا ىلع ىلوألا م: « تصني » هلوقو « ةعمجلا

 ركذلاو ةءارقلا زاوج هنم مزلي هنأب بقعتو . هللا ركذ نود سانلا ةللاكم نع توكسلا تاصنالاب دارملا : ةع زخ نبا

 صاخلا ابليلدل ةيحتلا زوجت نم مؤلي الو « ليلد ىلإ جاتحا قرف نمو اقلطم توكسلا دارملا نأ رهاظلاف ةيطخلا لاح

 نع ثيللا نإ بيعش هاورو ‹ ثيللا نع ريكب نب ىح هاور اذكه ( باہش نبا ىريخأ ) هلق . اقلطم ركذلا زاوج

 . هجرخأ «ةريره ىبأ نع ظراق نب ميهاربإ نب هللا دبع نع زيزعلا دبع نب سع نع باهش نبا نع ليقع نع ه لاقف هيبأ
 اذكو « ىواحطلا هجرخأ اعم نيدانسالاب ثيللا نع ملاص وبأ هاور دقو « ناحيمس اعم ناقيرطلاو « ىئاسنلاو لسم

 بئذ ىبأ نباو دواد یبآ دنع كلام هاورو « هريغو قازرلا دبع هجرخأ ام ىرهزلا نع هريغو ځرج نبا هاور

 ‹ كلذ فالف ةعمجا موب ريغ نأ هموبفم ( ةعمجلا موب ) هل . لوآلا دانسالاب ىرهزلا نع امهالک هجام نبأ دنع

 : ةفرع نبا لاقو « همبشو لطابلا نم هل لصأ ال ىذلا مالكلا وغللا : شفخألا لاق ( توغل دقف ) هلق . ثحب هيفو

 اورم وغللاب اوم اذإو ر ىلاعت هلوقك مثإلا وغلا : ليقو ‹ باوصلا نع ليا : ليقو « لوقلا نم طقسلا وغللا

 ديبع وبأ برغأو . مالكلا نم نسحب ال ام وغللا نأ ىلع نيرسفملا لاوفأ تقفتا رينملا نب نزلا لاقو ( امارك

 توغل ىنعم . ليم نب رضنلا لاقو . ديبقتلا باوصلاو . قلطأ اذك ؛ ملكت ال ىنعم : لاقف «بيرغلا » ىف ىورملا

 « ىنعملا ةبداقتم ةغللا لهأ لاوقأ : تلق . ارهظ كتعج تراص ليقو « كتعمج ةيضف تلطب ليقو « رجالا نم تبخ

 باقر ىطخن و اغل نمو » اعوفرم رع نب هللا دبع ثيدح نم ةعزخ نباو دواد وبأ ءاور ام ريخألا لوقلل دهشيو

 نم دحالو . ةعمجا ةليضف مرحو ةالصلا هنع تأزجأ انعم : هتاور دحأ بهو نبا لاق « ارظ هل تناك سانلا

 نم رازبلاو دمحالو « هون دواد ىبالو « هل ةعمج الف ملكت نمو « ملكت دقف هص لات نم » اعوفمم ىلع ثيدح

 تصنأ هل لوقي ىذلاو « ارافسأ لمح راخاك وبف بطخ مامإلاو ةعجلا موي ماكنت نم » اعوفرم سابع نبا ثيدح

 ةلماك هل ةعمج ال هانعم : ءاسلعلا لاق < انوقوم ربع نبا نع ةبلس نب دامح عماج ىف ىوق دهاش هلو « ةمج هل تسيل

 دقف د هلوق لوأت هنأ ةبطخلا ىف مالكلا زوج نم ضعب نع نيتلا نبا كحو « هنع تقولا ضرف طاقسإ ىلع عامجإلل
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 فيكف هتيبولطم ىف فلتخ مل تاصنالا ل ديدش دوج وهو « هيلع بج ال نم تاصنالاب تأ ىأ « توغل

 لعج اذإ هنال  ةقفاوملا ةلالدب بابلا ثيدح نم ذوخأم مالكلا نع ىلا لب « ايغال عرشلا هبلط ام ما نم نوكب

 ةياور نم دحأ دنع عقو دقو .اوغل ىمسي نأ ىلوأ مالكلا نم هريغف اول فوزعم اأ هنوكعم « تصنأ » هلوق
 عاونأ عيمج عنم ىلع هب لدتساو « كسفنب كيلع : توغل دقف د هلوق دعب ثيدحلا اذه رخآ ىف ةريره ىبأ نع جرعألا
 : اولاق . رثكألا دنع ابعمسي ال نم قح ىف محلا اذكو « امعمس نم قح ىف روهجلا لاق هبو « ةبطخلا لاح مالكلا

 نم ىلع تاصنإلا بوجو ىلع عامجإلا لقنف ربلا دبع نبا برغأو . ةراشالاب هلعجيلف فورعملاب ىمآلا دارأ اذإو

 اعم نم ىلع ةبطخلل تاصنإلا بوجو ىف راصمالا ءابقف نيب هتيلع فالخ ال : هظفل و نيعباتلا نم ليلق نع الإ امعم

 . ثيدحلا اذ اذخأ « اهونو « تصنأ : بطخم مامإلاو ملكتي لاهجلا نم هعمس نل لوقي نأ راج ريغ هنأو . ةعجلا ىف

 كلذ ىف مهلعفو : لاق « ةصاح ةبطخلا ىف مامالا ةءارق نيح ىف الإ نوملكتي اوناك مهن ليلق سان و ىعششلا نع یورو

 ناروهشم نالوق ةلأسملا ىف ىعفاشلل : تلق . ثيدحلا مهغلبي مل هنإ لاقي نأ مهاوحأ نسحأو « علا لهأ دنع دودرم

 قاثلاو « ىناثلا ىلع ال مرحي لوألا ىلعف ؟ال مأ نيتمكرلا نع لدب نيتبطخلا نأ ف فالخلا ىلع باعصالا ضب امهانب و

 اضيأ دحأ نعو . نيفلاغلا نم عش نم مهياع عنش ىح مالكلا ةحاب] مهنم قلطأ نم قاطأ مث نف « مدنع حصالا وه

 e دقعلت نم نيب ةقرفتلا ةيعفاشلا ضعيلو ¿ اهعمسي ال نمو ةيطخلا عمس نم نيب ةقرغتلا اضيأ امهعو « ناتياور

 ىئبني ال ام بطخ اذإ فاسلا فاتخاو . ةيافكلا ضورفب اهب هلع+ داز نم نود تاصنإلا مملع بجيف ةعجلا
 . دارأ هوجو ىفن نم نأ ربظي ىذلاو . ةبطخلا لاح مالكلا نم فلسلا نع لقن ام لمح كلذ ىلعو ؛ لوقلا نم

 افت آ هيلا راشملا ىلع ثيدح ىف نأ عماسلا قح ىف بوجولا ىلع لديو . هريغ فالخم « ةعمللا ةمص ىف طرتشي ال هنأ

 ةهارك اهوركسم ناك ولو احابم لعف نم ىلع بترتي ال رزولا نآل ءرزولا نم نالفك هيلع ناك تصني ملف اند نمو د
 صخالاب لالدتسا هنال « رظن هديفف هوحمو ءاقستسالا ىف لئاسلا ةصق نم اقلطم زاجأ نم هب لدتسا ام امأو « هيزنت

 هنم مهضعب صخ اک « ةءاع ةحلصم ىف ضراع رمأك كلذ لث تاصنالاب مالا موع صخب نأ نكميف « معالا ىلع
 ر ذحتك ةبطخلا ىف زوجم ةالصلا ىف زوحب ىذلا مالكلا نأ ىلع قافتالا « ىغملا ه بحاص لقنو . هبوجول مالسلا در

 نم یشتسا دقو . ملكتي نأ ءاميالاب هنع مهغي مل اذ اسأب رأ مل دحأ ىلع فاخ اذاو : ىعفاشلا ةرابعو ء بلا نم رب رضلا
 ناب بيذهتلا بحاص مزج لب « الثم ناطلسلل ءاعدلا لثم عرشي مل ام لك ىلإ بيطخلا ىهنا اذإ ام ةيطخلا ىف تاصنالا

 مل اذا كرلا لحتو . ه١ بولطم رومالا ةالول ءاعدلاف الإ و فزاج اذإ ام هلع : ىوونلا لاقو « هو ركم ناطلسلل ءاعدلا

 1 ملعأ هللاو . هسفن ىلع ىشخ اذإ بيطخلل حابيف الإو « ررضلا فخم

 ةا موب ىف ىتلا ةعاسلا بسيسسإب - ۷
 أل هلل لوسر نأ ةريره ىلأ نع_جرعألا نع دانّزلا ىبأ نع كلام نع ةدسَم "نب هللا دبع شرم - هد

 كاي ةاطعأ الإ تيش ىلامت هللا لاب لص ئاق وهو لسم دبع اققا وي ال ةءاسس هيف » لاف ةمجلا موي رك ذ

 االق هديب راشو

 [ ٤۰۰ , هالو4 : ىف ءافرط هه ثيدحلا ]



 ةعمبلا باتك - ۹ ١

 كلام بامصأ ءاور اذك ( دانزلا ىبأ نع) هلق . ءاعدلا اهيف باحي ىتلا ىأ ( ةعحلا موب ىف ىلا ةعاسلا باب ) هلق

 «ةمهبم هيف اذك ( ةعاس هيف ) هلق . مالس نب هللا دبع عم هل ةصق هيفو ةر ره ىن ىلا رخآ دانسإ هيف ملو « أطوملا ىف

 عوقو هل قفتي وأ اهل دصقي نأ نم معأ وهو « اهفداصي ىأ ( اهتفاوي ال ) هلق . ىتأيس اک رخأ ثيداحأ ىف تنيعو

 هفاصتال هنم الاح ىلصي نوكي نأ لمتحيو « الاح تبرعأ لسمل تافص یھ ( هللا لأسي ىلصب مق وهو ) هلق . اف ءاعدلا

 نباو بعصم ىنأ ةياور نم طقس « مءاق وهو » هلوق نأربلا دبع نبا دافأو « ةلخادتم وأ ةفدارتم لاح لأسي و « مئاقب
 ءاقروو كلام ةياور نم دانزلا بأ نع ةظوفع ةدايز ىهو : لاق « نوقابلا اهتيئأو ةبيتقو ىسينتلاو فرطمو سيوأ ىنأ

 هنأ كلذ ىف ببسلا ناكو « ثيدحلا نم اهفذحت رمأي ناك هنأ حاضو نب دمع نع ديسلا نب دمع وبأ حو ؛ هنع امهريغو

 رذملا ىلع بيطخلا سولج نم انآ امهدحأ ناثيدح امهو « ةعاسلا هذه نيمعت ىف ةدراولا ثيداحألا حصأ ىلع لكشي

 مالس نب هللا دبع ىلع ةريره وبأ جتحا دقو . سمشلا بورغ ىلا رصعلا دعب نم اهن ىناثلاو « ةالصلا نم هفارصنا ىلا
 كح ىف ةالصلا رظننم نأ رخآلا صنل اب هءاجاف ةالصل اب صنلا درو دقو ةالص ةعاس تسيل اهنأي ىناثلا لوقلا هل ركذ م

 . هدعب هب ىتفأو هاضتراو باوجلا هل لس هنکل اهب هيلع جتحال اتب اث ةريره ىبأ دنع « مئأق وهو  هلوق ناكولف « ىلصملا

 نع بيجأ دقو « ةقيقحلا ىلع ةالص تسيل و هلك ةبطخلا لاح لوانتي هنأ ةبج نف لوألا ثيدحلا ىلع هلاكشا امأو

 ىف مايقلا لاح نأ كلذ ديؤيو « ةبظاوملاو ةمزالملا ىلع مايقلا لمحيو « راظتنالاوأ .اغدلا ىلع ةالصلا لمحل اكشالا اذه

 « هجرخال هتقيقح مايقل اب دارملا ناكولف « ءاعدلا ةباجأ ةنظم دوجسلا نأ عم دهشتلاو عوكرلاو دوجسلا لاح ريغ ةالصلا

 ريبعتلا نوكي اذه ىلعف ( امئأق هيلع تمد ام الإ إل ىلاعت هلوق هنمو اهوحنو ةبظاوملا وهو مايقلا زاجم دارملا نأ ىلع لدف

 قيلي ام ىأ ( ائيش) هلو . ةالصلا لاوحأ رهشأ هنأ هيف ةتكتلاو « رجل اب لكلا نع ريبعتلا باب نم مئاقلاب ىلصملا نع

 قالطلا ىف فنصملا دنع ةريره ىبأ نع نيريس نب دمت نع ةمقلع نب ةيلس ةياور ىفو « ىلاعت هير لأسي و لسملا هب وعدي نأ

 لأسي ملام د هجام نبا دنع ةيابل ىلأ ثيدح ینو « هلثم ريره ىبأ نع دايز نب دمع ةياور نم للو « اریخ هنا لأسي د
 نم محرلا ةعيطقو ؛ لوألا ون وهو « حر ةعيطق وأ امل لاسی ملام د دحأ دنع ةدابع نب دعس ثيدح ینو « امارح

 ةياور ىفو « لعافلا ما اب انه اذك ( هديب راشأو ) لق . هب ماتهالل ماعلا ىلع صاخلا فطع نم وف مثالا ةلمج

 نطب ىلع هتلمأ عضوو » اهلا ترش ىتلا ةمقلع نب ةملس ةياور ىفو < رل هللا لوسر راشأو كلام نع بعصم ىنأ

 ؛ ةمقلع نب ةلس نع هب وار لضفملا نب رشب وه عضو ىذلا نأ ىجكلا لسم وبأ نيبو ءاهدهزب انلق رصنخلا وأ ىطسولا

 نيب و هنبي عما لصحي اذ. و « هرخآ برق ىلا راهنلا طسو نيب ام لقنتت ةفيطل ةعاس اهنأو « كلذب ةراشإلا رسف هنأكو

 طسوألا ىف ىنا رطلاو  ةفيفخ ةعاس ىهو د ةريره ىبأ نع دايز نب دمع ةءاور نم لسلو 5 ابللقي ىأ ءاهدهزب » هلوق

 ةراسيل اهباع ضحلاو امف بيغرتلل وه اايلقتل ةراشالا : رينملا نب نيزلا لاق « ةضبق ىنعي ءاذه ردق ىهو د سنأ ثيدح ىف

 ؟ تعقر وأ ةبقاي ىه له ةعاسلا هذه ىف مهدعب نمو نيعب اتلاو ةءاحصلا نم معلا لهأ فاتخا دقو . اهلضف ةرازغو اهتقو

 ؟ مهم وأ نيعم مويلا نم تقو ىه له لوألا ىلعو ؟ ةنس لك نم ةدحاو ةعج ىف وأ ةعمج لك ىف ىه له ءاقبلا ىلعو

 وأ رمتست له كلذ لك ىلعو ؟ هؤاهتنا امو هؤادتبا ام مامبالا ىلعو ؟ هيف مهت وأ قولا بعوتست له نييعتلا ىلعو

 مث اهتلدأ عم لاوقألا نم ىلا لصتا ام صيخل رك ذأ انأ اهو ؟هضعبوأ مويلا قرغتست له لاقتنالا ىلعو ؟ لقتتت

 فلسلا هدر : ضايع لاقو « هفيزو موق نع ربلأ دبع نبا هاكح تعفر انآ لوالاف . حيجرتلاو ابيب عملا ىلا دوعأ



 كيدحلا 4۴٥ ۱۷ }

 تلق و لاق ةيواعم ىلوم سبع نب هللا دبع نع مصاع ىبأ نب دواد ىنريخأ حيرج نبا نع قازرلا دبع یورو . هلئاق ىلع
 : تلق . كلذ لاق نم بذك : لاقف ٠ تعفر ءاعدلا اهبف باجتسي ةعحلا موي ىف ىلا ةعاسلا نأ اومعز مهن] : ةريرهىنال

 ةمآلا نع املع عفرف ةمولمم تناك املأ هلئاق دارأ نإ : ىدملا بحاص لاقو « یوق هدانسإ « معن لاق ؟ ةعمج لك ىف ىبف

 لك نم ةدحاو ةعمج ىف نكل ةدوجوم املأ ىتاثلا لوقلا , هلئاق ىلع دود رم ومف اهتةيقح دارأ نإ و «لمتحا ةمهبم تراصف

 ةيفنع امأ كلاثلا . نأسلا باحصأو أطوملا ىف كلام هاور ؛ هيلا عجرف هيلع درف « ةريره ىل رابح الا بمك هلاق ةنس

 ةلاس ىبأ نع ثراحلا نب ديعس قيرط نم مكاخلاو ةميزخ نبا ىور . رشعلا ىف ردقاا ةليل تيفخأ اي مولا عيمج ىف

 « ردقلا ةليل تين أ ا امتي مث اهتلعأ دق : لاف امنع إب ىنلا تاأس : لاقف ةمجلا ةعاس نع ديعس ابأ تلأس و
 یم اتر نأ و نرم نك ایک نأ الإ هي اف حم: : لاقن یرهزلا لأس هن :أ رمعم نع قازرلا دبع ىودو

 « مولعم تقو ىلا :اهنلا لوأ نم عملا نم ةعمج ىف وعديف أدبي هنأ هانعم : رذنملا نا لاق « ةعالا كلت ىلع ىنآل عمج ىف

 بمك وه اذه بعكو : لاق ‹ راهنلا رخآ ىلع ىنأي ىدح رخآ تقو ىلا تقولا كلذ نم ”ىدتبب ىرخأ ةعمج ىف مث
 ىل-ع ةموادملا ىغيفي هنأ هانعم : لاق . ريسيل موي ىف ةجاح بلط نإ : لاق هنأ رمع نبا نع انيورو : لاق « رابحألا
 « كلذ ىلع ىوقي نمل حلصي رمع نبا هلاق ىذل' و . ىهتنا ءاعدلا هيف باجتسي ىذلا تقولاب رول هلك ةعمجا موب ءاعدلا

 نم عمج مالك ةيضق وهو « ةئيعم ريغ اهنأ نايرب اناك امهنأ كلذ ةيضقو « دحأ لك ىلع لوس بمكهلاق ىذلاف الإو
 ةعاس فداصي نأ ءاجر ةعمجلا موب ءاعدلا نم رثكي نأ بحتسي : اولاق ثيح امهريغو ىنغملا بحاصو ىمفارلاك ءاملعلا

 دابملا ثح كلذ ىف ةمك_حلاو ‹ ىلا ءامحالا ىف مظعالا مسالاو ردقلا ةليلب اههمدش' لوقلا اذه ةجح نمو « ةباجالا

 ايضتقم ناكل كلذ نم ءىش ىف سآلا ققحت ولام فالحل <« ةدابملاب تقولا باعيتساو بنطلا ىف دابهتجالا ىلع

 لاق « ةيفخ الو ةرهاظ ال ةنيعم ةعاس مزلت الو ةا موب ىف لق انآ عبارلا . هادع ام لامهإو هلع راصتقالل

 « رهظالا هنإ ىربطلا بح ا لاقو « هريغو رك اسع نبا هب مزجو «الاتحا مرثآلا هركذو , لاوقالا هبشأ اذه : ىلازغلا

 وبأ ظفاحلا انخيش هركذ « ةادغلا ةالصل ندؤملا نذأ اذإ سماخلا . ابليصحتب مزجلا ف بمك هلاق ام ىنأتي ال اذه ىلعو

 ةبيش ىفأ نبا ييرخنل هابسنو « ىراخبلا ىلع هحرش ه ىف نةم ا نب نيدلا جارس انخيشو « ىذمرتلا حرش » ىف لضفلا
 ةسعمللا ةالصب اهديقف رذملا نبا هاورو . اهديةي ملو ةالصلا قلطاف اهنع هدم ىف ىنايورلا هاور دقو ‹ ةشئاع نع

 نب ثيل نع ىزارلا رفعج ىبأ قيرط نمرك اسع نبا هاور « سنشاا عولط ىلإ رجفلا عولط نم سداسلا . لعأ هقاو

 ىطرقلاو ضايعو غاسبصلا نب رصف وبأو ىربطلا بيطلا وبأ ىضاملا هاكحو « ةريره ىبأ نع دهاجم نع مياس يأ
 هاور . بورغلا ىلإ رصملا نمو : دازو هلثم عباسلا . سمشلا عولطو رجلا عولط نيب ام : مهضعب ةرابعو مريغو

 نع ضايع نب ليضف هعب ات و , ةريره ىلأ نع دها نع مياس ىلأ نب ثيل نع ةفيلخ نب فلخ نع روصنم نب ديعس
 نم مامإلا لزن نأ نيب امو : دازو هلثم نماثلا . ىرت اک هيف هيلع فلتخا دقو فبعض ثيلو « رذنملا نبا دنع ثيل

 ةر ره ىبَأ نع ةرمض نب هللا دبع نع ةرق نب ءاطع قيرط نم هل بيغرقلا ىف هيوحتز نب د-مح هاور رکی نأ ىلإ رمل

 دعب ةعاس لوأ انآ عساتلا . اهرك ذف « ةثالثلا تاقوالا هذه ىف ةعمللا موب ءاعدلا امف باجي ىلا ةعاسلا اوسقلا , لاق

 ىلا زغلا هاكح سمشلا عولط دنع رشاملا . هحرش ىف ىرطلا بحمل ا همبت و « هسذتلا حرش , ىف ليجلا هاكح سمشلا عولط

 . ىذىبأل هازعو . عارذ ىلإ اريش سمشلا عفترت نأ نيب ام ىه : هلوقب هحرش ىف رينملا نب نزلا هنع ربعورءايحإلا ىف
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 ىلع قيرط نم دمحأ مامإلا دنسم ىف وهو « ىنغملا د بحاص هاكح راهنلا نم ةثلاثلا ةعاسلا رخآ ىف اهنأ رشع ىداحلا
 اعد نم ةءاس هنم تاعاس ثالث رخآ ىفو < مدآ ةئيط تعبط هيف ةعمجلا موي 1 اعوفرم ةريره ىبأ نع ةحلط ىنأ نبا

 : ىريطلا بحنا لاق , ةريره ىبأ نم عمسي مل ىلعو , فيمض وهو ةلاضف نب جرف هدانسإ ىفو « هل بيجتسا امف هلل

 امهيناث « لوالا ثالثا نم ةريخألا ةعاسلا دارملا نوكي نأ امهدحأ : نبأ لمتحت , تاعاس ثالث رخآ ىف » هلوق

 . ةعاسلا ضعإ ىلع ةعاسلا قالطال زوجت هيف نوكيف . ةءاج] ةعا ثالثلا نم ةعاس لك رخآ ىف نأ دارملا نوكي نأ

 كلاثلا . ىرذنملا ىرلا هلبقو ماكحالا ىف ىربطلا بحمل ا ءاكح عارذ فصن لظلا ريصب نأ ىلإ لاوزلا نم رشع ىتاثلا

 . سيشل سمشلا لاوز دعب رشع عبارلا . ىوونلاو ىطرقلاو ضايع هاكح اعارذ لظلا ريمي نأ ىلإ لاق نكل هلثم رشع
 نع ةريجح نب نمحرلا دبع نع ىرضحلا ديزي ن كراحلا ىلإ ىوق دانساب ربلا دبع ناو رذنملا نبا هاور عارذ ىلإ
 هاكح سمشلا تلاز اذإ رشع سماخلا . هلبق نيذللا نيلوقلا ذخأم هلمل و « كلذ لاقف اهنع هتلأس هتأرما نأ رذ ىبأ

 ناك هنأ نسحلا قيرط نم قازرلا دبع ىورو « ىلع نع ثيدح ءانئأ ىف هوحن دروو « ةلاملا ىبأ نع رذنملا نبا
 نب هللا ديبع نع تاقرطلا ف دعس نبا ىورو . كلذ ىف هباحصأ ضعبل تعقو ةصق ببسب سمشلا لاوز دنع اهارحتي

 باجتسملا ةعاسلا نوري اوناك : لاق ةداتف نع ةب ورع ىلأ نب ديعس قيرط نم رك اع نبا ىودو « ةصقلا وحن لفون

 ءادتباو ةمملا تقو لوخد ءادّباو ئالما عامتجا تقو اهنأ كلذ ىف مذخأم نأكو « سمشلا تلاز اذإ ءاعدلا اهيف

 لثم ةعمجلا موي » تالاق ةشئاع نع رذنملا نبا هاور ةعمجلا ةالصل نذزملا نذأ اذإ رشع سدالا . كلذ وحنو ناذألا

 اذإ : تلاق ؟ ةعاس ةيأ : ليق . هاطعأ الإ ايش دبعلا امف هللا لأسي ال ةعاس هيفو « ءامسلا باويأ هيف حتفت ةفرع موي

 : ريئملا نب نزلا لاق « لارزلا نع رخأتي دق ناذألا نأ ثيح نم هلق ىذلا رباغي اذهو « ةعمجلا ةالصا نذؤملا نذأ
 نبا هركذ ةالصلا ىف لجرلا لخدي نأ ىلإ لارزلا نم رشع عباسلا . بيطخلا ىدي نيب ىذلا ناذآلا ىلع هلح نيعتب و

 ىلإ لاوزلا نم رشع نماثلا . مامالا لخدب نأ ىلإ : ظفلب غابصلا نبا هاكحر « ىودعلا راولا ىبأ نع رذنملا

 دمحأ سابعلا وبأ هاكح سمشلا بورغ ىلإ لاوزلا نم ريثع عساتلا . ىربطلا بيطلا وبأ ىضاقلا ءاكح مامإلا جورخ

 هلقث و نسحلا نع هببنتلا ىلع هتنكن ىفةلمهم ءار بسنلا ءاي لبقو ةنك اس ىازب وهو ىرامزدلا بساهثنك نب ىلع نبا

 ام نورش.لا . حالصلا نبا رصع ىف روك ذملا ىرامزدلا ناكو « ىراخبلا حرش ىف نقلملا نب نيدنأ جارس انخ مش هلع

 « ةممجا باتك , ىف ىزورملا ركب بأ ىورو . نسملا نع رذنملا نبا هاور ةالصل' ماقت نأ ىلإ مامإلا جورخ نيب

 هاور مامإلا جو رخ دنع نورشعلاو ىداحلا . هلثم ماشلا لمأ نم لجر ةريصح نب فوع نع ىعشلا لإ حی دانا

 نورشملاو ىفاثلا . تقولا كلذ ف سمتي وهو هب ترم الجر نأ نسحلا نع « بيغرتلا باتدك» ىف هبوجنز نب دی ١
 قي رط نمو . هلوق ىعشلا نع ملاس نب ليعامس] تر رع نبا هاور ةالصلا ىضقنت نأ ىلإ مامإلا جورخ نيب ام

 نأ نيب ام نورشملاو كلاثلا . كلذ بوصتسا رمع نبا نأ هيفو ؛ هلوق ىسوم ىبأ نع ةدرب ىنأ نع ةرق نب ةيواعم
 هنأ هبجوو : رينملا نب نيزلا لاق « اضيأ هلوق ىعشلا نع رذنملا ناو روصنم نب ديعس هاور لح نأ لإ عيبا مرحي
 لغاشتف تقولا قاض ثيح ةعاسلا هذه ريغ ىف كلذ ىفتا ولف رثكالا دنع لطاب دقملا نل ةعملا ماك.>أ صخأ

 . .ةالصلا ءاضقنا ىلإ ناذآلا نيب ام نورشعلاو عبارلا . عيبلا لابي لو امال ةالصلا كلت تنافو ج رل عيبلا دقمب نانثا

 ,مامإلا سلحي نأ نيب ام نورشعلاو سماخلا . هنع ة:دلا حرش ىف ىوغبلا هاكحو سابع نبا نع هيوحيز نب ديمح هاور



 ۹ ومو تيدا

 ىسوم ىبأ نب ةدرب ىنأ نع هيبأ نع ريكب نب ةمرخم قيرط نم دواد وأو ملم هاور ةالصلا ىضقت نأ ىلإ ريثملا ىلع

 !اذهو < هركذف هللا لوسر تعمم لوقي أ تمم : لاقق ةممجلا ةعاس ىف هيبأ نم حمس امع هلآ ربع نبا نأ

 يح هاور ةماقإلا دنعو مامالا ريكذن دعو نيذأتلا دنع نورشعلاو سداسلا . هلبق نيذللا نم ذختب نأ نكمب لوقلا

 اذإ : لاق نكل هلثم نورشعلاو عباسلا . ىباحصلا ىعمجتالا كلام نإ فوع نع صاع نب مياس قيرط نم هبوحتز نبا

 نب نيزلا لاق « هلوق ىناحصلا ةمامأ ىبأ نع رذنملا نباو ةبيش ىبأ نا هاور ةالصلا تميقأ اذإو ريثملا قر اذإو نذأ

 ربنملا ىلع مامإلا سولج نامز امأو «ةماقإلا كلذكو ةمجلا موي دك أتيف ءاعدلا ةءاجإ نم ناذألا دع دروام : رينملا

 ىح ةبطخلا مامإلا حتتتفي نيح نم نورشعلاو نماثلا . ةعجلا نم دوصقملا ىف ءادتبالاو « ركذلا عامتسا تقو هنإلف

 نورشعلاو عساتلا . فيعض هدائس] و اعوف مم رمح نب | نع هيب أ نع نمحرلا دبع نب دم قيرط نمربلا دبع نبا هاور غرفي

 ىبطلا هاكح نيتبطخلا نيب سولجلا دنع نوثالثلا . .ايحالا ىف ىلازغلا ءاكح ةبطخلا ىف ذخأو رينملا بيطخلا غلب اذإ

 هب وجت ز نب ديمحو ةبيش ىلأ نبا هاور ريملا نم مامإلا لوزن دنع املأ نوثالثلا و ىداحلا . حس اصلا حارش ضعب نع

 ىلإ سانلا ماق اذإ : ظفلب الوق ىلازغلا هاكحو « هلوق ةدرب ىبأ نع قع ىنأ ىلإ حيمحص دائساب رذنملا ناو ريرج نباو

 ىددو « اضيأ نسحلا نع رذنملا نبا هاكح هماقم ىف مامإلا موقي ىتح ةالصلا ماقت نيح نوئالثلاو ىناثلا . ةالصلا

 ماس ىلإ فصلا ةماق] نم نوثالثلاو ثلاثلا « فبعض دانساب اعوفرم هوحن دعس تذن ةنوميم ثيدح نم ىنارطلا

 فو انف رچى با قع تارع زرع ى دا دبع نب ةيكك قرط نم حبا ىاو ی ارز العلا

 هاورو « ريثك ةياور ريثك ف عض دقو « ام فارصنالا ىلإ ةالصلا ماقت نيح : لاق ؟ هلا لوسر اب ةعاس ةيأ اولاق

 نم ةبيش نأ نبأ ءاورو ةالصا' ىضقنت نأ ىلإ ربمملا نم مامإلا لري نأ نيب ام ظفلب هجولا اذه نم بعشلا ىف قييبلا

 گزر و هنم كلذ نسحتسار مع نبا نأ هيفو « هيلا ىوق هدائسإو ء هلوق ةدرب ىبأ نع:بدحالا لصاو نع ةريغم قيرط

 ةعاسلا ىه نوثالثلاو عبارلا . هوحن نيريس نبا نع روصنم نب ديعشو ريرج نبأ یورو « هسأر ىلع حسم و هيلع

 ةبج نم هلبق ىذلا راغي اذهو < نب ريس نبا نع مح دانساب ركاع نبا هاور ةعجلا ايف ىلصي هلو ینلا ناک ی أ

 ناك ىذلا تقولا ¿ نأو ٠ مويلا كلذ تاولص لضفأ ةمجلا ةالص نأ ةن تأ و اذه دييقتو كاذ قالطا

 ىه ةمجلا ةالصو لئاسو انهريغو ةبطخلاو ناذآلا نم مدقت ام عيمج نأو ‹ تاقرالا لضفأ لب ىلا هيف ىلصي

 لاح ركذلا ریثکتب سالا درو اک ةالصلا لاح ركذلا ريثكتب نآرقلا ف مالا دورو هديؤيو « تاذلاب ةدوصقللا

 ىدو اذإ ) هلوق فو ( نوحافت مكلعل اريثكهللا اوركذاو اوتبئاف ةئف مقل اذإ ) ىلاعت هلوق ىف كلذو لاتقلا

 سيل و ( نوحلفت مكلمل !ريثك هقا اوركذاو  هلوقب ةبآلا متخ نأ ىلإ هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجا موي نم ةالصلا

 . لعأ هتلاو © ةيآلا لوأ هيلا راشملا ركذلا ريثكت دارملا امنو « هيلع فطع نإو راشنتالا دعب ركذلا عاقيإ دارملا

 سابع نبا نع ريسج نب ديعس قيرط نم ريرج نبا هاور:سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالسص نم نوثالثلاو سماخلا

 ركذو « « رصعلا دعب اهوسقلاف د ظفلب اوفر ديعس يآ نع ةملس ىبأ نع ميلس نب ناوفص قيرط نمو . افوقوم
 دازو هجولا اذنه نم هدنم نا هاورو « ةلس ىنأ لوق نم يلا ىف جردم « حلا اهوسّلاف  هلوق نأ ربلا دبع نبا

 هللا ديبع هييخأ نع ةبتع نب هقا دبع نب نوع نع ىنابيشلا قيرط نم ةيلحلا ىف معن وبأ هاورو « سانلا نوكي ام لفغأ »

 معآ تار ةا تلا قابسو ء رظ هي انه (1)



 ةنجلا باتك 1 ١

 ةبوبيغ ىلإ رصعلا دعب د ظفلب اعوفرم سنأ نع نادرو نب ىموم قيرط نم ىذمرتلا ءاورو « سابع نبا لوةك

 قح] نب ىح نع رذ نب رمع نع قازرلا دبع هأ ور رصعلا ةالص ىف نوئالثلاو سداسلا . فيعض هدانسإ و « سمشلا

 ىلازفلا هاكح رايتخالا تقو رخآ ىلإ رصعلا دعب نوئالثلاو عباسلا . ةصق هيفو السرم عَ ىنلا نع ةحلط ىنأ نبا
 ةبلس نب دم قبرط نم رك اسع نبا هاورو « اقلطم ديعس ىنأ نع مدقن اک رصعلا دعب نوئالثلاو نماثلا . ءامحالا ىف

 دهاجم نع رذنملا نبا هاورو < رصعلا دعب ىهو ه ظفلب اعوفرم ديعس ىنأو ةريره ىبأ نع ةللس ىبآ نع ىراضنالا

 هلثم ركذف ةريره ىلأ ىلإ سيوأ نب ورمع هلسرأ لجر نع ةرسيم نب عار ] قبرط نم 7 جرج نبا هاورو « هلثم

 سن وب نع اعيمج ةبعشو ىروثلا قيرط نم ىذورملا ركب وأ هاورو « هلثم سابع نبا نع محلا نع ةتممسو : لاق

 رمعم انريخأ : قازرلا دبع لاقو ه هلثم ةريره ىنأ نع هيبأ نع : ةبمش لاقو « ءاطع نع : ىروثلا لاق بابخ نبا
 نع الإ هلعأ ال : لاق لم" لهأ ضعب نع جرج نبا نعو « رصعلا دمإ اهارحتي ناك هنأ هببآ نع سواط نبا نع

 . ةالص ىف وهف هنم مقي ل هالصم ىف ناک نم نکا « ىب : لاقف ٠ رصعلا دعب ةالص ال : هل ليقف « هلثم سابع نبا

 نيح نم نوءإرالا . ةمقلع نب ةبلس نع بابلا لوأ مدقت اک راملا رحآ برق ىلإ راهنلا طسو نم نوثالثلا و عساتلا

 بيرق وهو « هلوق سواط نع ناسيك نب ليع ام] نع جرج نبا نع قازرلا دبع هارر بيغت نأ ىلإ سمشلا رفصت

 أ نع نسح دائساب مكاحلاو ىنانلاو دواد وبأ هاور رصعلا دعب ةعاس رخآ نومبرالاو ىداحلا . هدمب ىذلا نم

 نابح نياو ةعزخ ناو ننسلا باحصأو كلام هاورو « ةعاس ةرشع اتتا راهنلا نا  هلوأ ىفو اعوفرم رباج نع ةبلس

 ىف هل ةريره ىنأ ةرظانم هيفو ٠ هلوق مالس نب هللا دبع نع ةريره يأ نع ةبلس ىبأ نع ميهاربإ نب دمع قيرط نم

 نحرلا دبع نب ءالملا قيرط نم «"2ريرج نأ یورو « ةالص ىف ةالصلا رظتنم نأب مالس نب هللا دبع جاجتحاو كلذ

 نع بئذ ىبأ نبا قيرط نمو « ةصقلا الو هلوق مالس ن هللا دبع ركذي لو هل شم اعوفرم ةريره ىنأ نع هببأ نع

 ىسوم ىنربخأ جرج نبا انربخأ قازرلا دبع لاتو « هلوق رابحالا بدك نع ةريره ىف نع هيبأ نع ىرب ملا ديعس

 نب دم قيرط نم ريررج نباو رازبلا ىورو . هلثم ركذف ساع نب هللا دبع انئدح : لوقي ةلس ابآ عمس هنأ ةبقع نبا

 ریشک ىبأ نب ىحب قيرط نم ةمثيخ ىنأ نبا یورو 0 هلثم مالس نب هلا دبع نع ةربره ىنأ نع ةللس ىنأ نع ورع

 كلذ هل تركذف مالس نب هللا دبع تيقلف ةللس وبأ لاق : هيفو ثيدحلا ركذف ديعس أو ةريره ىنأ نع ةللس ىبأ نع
 نم ةع زخ نبالو . راهنلا نم ةعاس رخآ ىنل اهناو ٠ ةعاس ةرشع انتلا راهنلا : لاق لب قلب ىنلا ركذب ضرعي لف

 نأ قا باتكف دجنل انا  سلاج لِي هلا لوسرو تلق : لاق مالس نب ہللا دبع نع ةماس ىنأ نعرضنلا بأ قيرط

 ىأ تلق : هيقو « ثيدحلا ةعاس ضمإ وأ معن : تلق « ةعاس ضعءب وأ : لَم هللا لوسر لاقف « ةعاس ةمجلا ىف

 ابأ نوكي نأ لمتحو « اعوفرمم ن ف مالس نب هللا دبع « تلق , لئاقلا نوكي نأ لمتح اذهو . هركذف ؟ ةعاس

 ف ےب ىنلا ركذي مل مالس نب هللا دبع نأب ريثك ىبأ نب ىحب ةياور ىف هع رصال حجرالا وهو افوقوم نوكبف ةبلس

 لماكتي نأ ىلإ بورغلل سمشلا ىلدت نيح نم وأ « سمشلا صرق فصن بيغي نيح نم نومبرالاو ىناثلا . باوجلا
 ىلع نب ديز قيرط نم تاقوالا لئاضفو بعشلا ىف قجبلاو للعلا ف ىنطقرادلاو طسوالا ىف قارطلا هاور امورغ

 )١ ( يايرا ةطوطخ ىف ( ؟ ) * برج نبأ د يشابرلا ةطوطخع ىف ١ مزح ني *



 ١ ومو ثيدحلا

 اهب آ نع مالسلا اهياع ةمطاف ىنتثدح : تلات لي هللا لوسر تنب ةمطاف ةالوم ةناجرم ىنتثدح ىلع نب نيسحلا نبا

 اذإ ةمطاف تناكف . بورغلل سمشلا فصن ىلدت اذإ : لاق ؟ ىه ةعاس ىأ مقلم ىنلل تلق : هيفو « ثيدحلا ركذف

 ىلإ ءاعدلا ىلع تلبقأ بورغلل تلدتن امن اهريخأ اذاف سما اهل رظني ديز هل لاقي اهل امالغ تلسرأ ةعمجلا موب ناك

 هيوهار نبا قحإ جرخأ دقو . هلاح فرعي ال نم هتاور ضع ىفو « ىلع نب ديز ىلع فالتخا هدانسإ ىف « بيغت نأ

 بورفلا سمشلا تلدت اذإ : هيف لاقو ةناجرم ركذي مل ةمطاف نع ىلع نب ديز نع دشار نب. ديعس قب رط نم هدنسم ىف

 ةوحن قابلاو « قريخأف بورغلا سمشلا تلدت اذاف ١ بارظلا ىلع دعصا : ديرأ هل لاقي مالغل لوقت : هيف لاقو

 املاح نابيو اهنلدأ ركذ عم ةعججلا ةعاس ىف لاوقالا نم ىلإ لصتا ام عبمج اذبف . برغملا ىنعي لصت مث : هرخآ نو

 الم ريثك لب ةبج لك نم ةرياغتم ابك تيلو « امضمب ذخأم ىلإ ةراشإلاو فقولاو عفرلاو فعضلاو ةحصلا ىف

 انبحاص هطبنتسا « لوقنم ريغ وهو مدقت ام ىلع دئاز لوقب اذه ةءاتكدمب ترفظ مث . هريغ عم دحتي نأ نكمب

 ركذ امل ةيعدالا ىف « نيصحلا نصحلا , ىمسملا هباتكىف هنع هتياور ىف ىل نذأو ىررجلا نيدلا سمش ظفاحلا ةمالعلا

 مامإلا ةءارق تقو انآ هدقتعأ ىذلاو : هصن ام لاق مث مدقت ام لاوقأ ةينام ىلع رصتقاو ةعججلا ةعاس ىف فالتخالا

 ىلع توفي هنأ هيف شدخمو « لاق اذك . تح ىلا ثيداحألا نيب اعمج « نيمآ لوقي نأ ىلا ةممجلا ةالص ىف ةحافلا
 امم ركذ دق ناكو « لاوفألا عمج نسم : رينملا نب نيزلا لاق . لماتيلف « مامإلا ءةارقل تاصنإلا ذنيح ىعادلا

 ءاعدلا ىف دهتجا نم اهفداصيف « اهيعب ال اهنم ةدحاو ةباجإلا ةعاس نوكتف : لاق . لاطب نبال اعبت لاوقأ ةرشع مدقت

 ىف نوكت اهنأ ىنعملا لب «نيع ىذلا تقولا عيمج بعوتسي هنأ اهرثكأ نم دارا سيل و . ناعتملا هللاو اهعيمج ىف

 ءادتبا نوكيف هيف لقنتت اهنأ تقولا ركذ ةدئافو . « ةفيفخ ةعاس ىهو و هلوقو « امللةب » ىضم ايف هلوقل هئانثأ

 ىف ةعاس نم هيف ابعوقو هل قفتا ام نيع نيلئاقلا نم اريثك نأكو . ةالملا ءاهتنا هؤاهتناو الثم ةبطخلا ءادتبإ اهتنظم

 ثيدح ةروكذملا لاوفآلا حجرأ نأ كش الو . ادج راشتنالا لقي ريرقتلا اذمف « ةروكذملا تاقوآلا نم تقو ءانثأ

 رهشأو ؛ ىموم بأ ثيدح اهيف ثيداحألا حصأ : ىربطلا بحلا لاق . مدقت اک مالس نب هللا دبع ثيدحو ىسوم أ
 فوقوم وأ دانسالا فيعض وأ امهدحأل وأ امهل قفاوم امإ امهادع امو . ه١ مالس نب هلا دبع لوق اهيف لارقألا
 . نأ لاتحال اهملع نأ دعب ایسنا یب هن وک ین ديعس ىلأ ثيدح امبضراعي الو ؛ فيقوت نود داهتجا ىلا هلئاق دنتسا
 ىورف « حجرأ امهيأ ف فلسلا فلتخا دقو . هريغو قبلا كلذ ىلا راشأ « ىنأ نأ لبق هنم كلذ امم انوكي

 بابلا اذه ىف ءىش دوجأ ىموم ىنأ ثيدح : لاق السم نأ ىروباينلا ةبلس نب دحأ لضفلا ىلأ قب رط نم قبلا

 . هريغ ىلإ تفتلي الف فالخلا عضوم ىف صن وه : ىطرقلا لاقو . ةعامجو ىبرعلا نباو قهيبلا لاق كلذبو « هححأو
 احيرص اعوفرم هنوكب اضيأ هحجرو « باوصلا هنأب ةضورلا ف مزجو . باوصلا لب « حيحصلا وه : ىوونلا لاقو
 زكأ : لاق هنأ دحأ نع ىنمرتلا كحل مالس نب هللا دبع لوق حيجرت ىلإ نورخآ بهذو . نيحيحصلا دحأ ىفو
 ىلإ حح دانساب.روصنم نب ديعس یورو . بابلا اذه ىف ءىش تيثأ هنا : ربلا دبع نبا لاقو . كلذ ىلع ثيداحالا

 ةعاس رخآ اهنأ اوفلتخي لف اوقرتفا مث ةمججلا ةعاس اوركاذتق اوعمتجا ةباحصلا نم اسا نأ نمحرلا دبع نب ةيلس ىأ
 نبا هخيش نأ العلا ىكحو « ىشوطرطلا ةيكلاملا نمو قحإو دحاك اضيأ ةمألا نم ريثك هحجرو . ةعما موب نم

 نيحيحصلا دحأ ىف سيل هنوك نع اوباجأو . ىعفاشلا صن نع هيكحيو هراتخم ناك هتقو ىف ةيعفاشلا خيش ىناكلمزلا



 ةا باتک ¥ ١

 لعأ هناف اذه ىموم ىنأ ثیدک « ظافحلا هدقتتا ام نوكي ال ثيحوه امن امهدحأ وأ نيحيحصلا ىف ام حبجرتلا نأب

 ةم رفع نع دلاخ نب دامح نع دحأ هلاق هيبأ نم عمسي مل ريكب نب ةمرخم نآلف عاطقنالا امأ : بارطضالاو عاطقنالاب

 نب ىلع لاقو . اندنع تناك بتنك ىه ام : دازو ةمرخم نع ةملس نب ىموم نع میرم ىنأ نب ديعس لاق اذكو ء هسفن |

 ىنتكي لسم لاقي الو « ىبأ تعمس هثيدح نم ءىش ىف لاق هنإ ةمرخم نع لوقب ةنيدملا لهأ نم ادحأ عجأ ملا ىيدملا

 هيب أ نم عمسي مل هنأب ةمرخم نع حيرصتلا دوجو : لوقت انآل انه كلذك وهو ةرصامملا عم ءاقللا ناكماب نعئمملا ىف

 يأ نع مهريغو ةرق نب ةيواعمو بدحألا لصاوو قمسإ وبأ هاور دقف بارطضالا امأو . عاطقنالا ىوعد ىف فاك

 . دحاو وهو ددع مهو « قادملا يكب نم هثيدح لعأ مهف فوك ةدرب وبأو ةفوكلا لهأ نم ءالؤهو « هلوق نم ةدرب

 وه فوقوملا نأب ىنطقرادلا مزج اذحلو < عوفرملا فالخب هيأرب هيف تفي مل اعوفرم ةدرب ىنأ دنع ناك ولف اضيأو

 نأو « نيروكذملا نيتقولا دحأ ىف ةرصحنم ةباجألا ةءاس نأ راتخاف رخآ اكلسم ىدهلا بحاص كلسو « باوصلا

 لوقك اذهو ء رخآ تقو ىف رخألا ىلعو تقو ىف امهدحأ ىلع لد مب نوكب نأ لاهتحال رخآلا ضراعي ال امهدحأ

 ىلوأ وهو « دحأ مامالا كلذ وحن ىلإ قبسو . نيروكذملا نيتقولا ىف ءاعدلا ىف داهتجالا ىنبني ىذلا : ربلا دبع نبا

 ىلع ىعادلا ثعب ردقلا ةليللو ةعاسلا هذهل مامإلا ةدئاف نأ مع اذإ : : ةيشاحلا ىف ريثملا نبا لاقو . عملا قيرط ىف

 ىف دهتجم نم كلذ دعب بجعلاف « اهادع ام اوكرتو كلذ ىلع سانلا لكنال نيب ولو « ءاعدلاو هالصلا نم راثكإلا

 ريخ هنأ لسم ىفو « ةباجألا ةءاسب هصاصتخال ةمجلا موب لضف مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو . اهديدحت بلط

 هلع ىنلا دعب لامجإلا ءاقب ىلع هب لدتساو « هنم راثكالا بابحتساو ءاعدلا لضف هيفو . سمشلا هيلع تءلط موي

 فالتخالا اذبف « ةعاسلا تقوك ةيدوجولا رومالا ىف ال ةيعرشلا ماكح لا ىف لامجالا ءاقب ىف فالح الا ناب بقعتو

 لمعلاو هيلا لوصولا نك  ةيلضفالا ليصحت وهو ردقلا ةليلو ةعمجلا ةعاسب قلعتملا ىعرشلا مكاو « هلامج] ىف

 لوصح ثيدحلا رهاظ : ليق ناف . لعأ هاو لامجإ ىعرشلا كىملا ىف قبي لف ٠ ةليللا وأ مويلا باعيتساب هاضتقمب

 ةعاسو ٠ ضعب ىلع ضءإ مدقتيف ىلصملاو دالبلا فالتخاب فاتخ نامزلا نأ عم « مدقتملا طرشلاب عاد لكل هباجإلا
 لك لعفب ةقلعتم ةباجالا ةعاس نوكست نأ لاتحاب ببجأ 5 فالتخالا عم قفتت فيكف ٠ تقولاب ةقلعتم ةباجالا

 لمتحو « ةفيفخ ىه تناك ناو اهل ةنظم دتمملا تقولا لعج ةدئاف اذه لعلو « ةهاركنلا ةعاس ىف هريظن لبق اک« لصم

 لعأ هللاو . كلذ وحنو ةالصلا وأ ةبطخلا زاوج تقو ريدقتلا نوكيف لعفلاب تقولا نع ربع نوكي نأ

 ةزئاج قب نمو مامإلا ةالصف ةعجلا ةالص ىف مامإلا نع 'سانلا رقت اذإ اپ - ۸

 نب باج انت دح لاق دملا یبا نب رام نع نصح نع ٌةدئاز انثدح لاق ورع "نب ةيواعم اشر - هد

 لَو دلا ع قب ام ىتح اهيلإ اوتفتلاف  امامط لمعت رو نلأذإ مای یا عموم نع اني : لاق هللا دبع

 4 اف لوك رو الإ اضفنا اوه وأ ةراجت اور اذإو )ل ةبآلا هذه "تل ق . الجر شع انثإ الإ
 [ ٤۸۹۹ 2« ۲۰۹۲ ء ۲۰۵۸ : ىف هفارطأ ۹۴۹ ثيدحلا ]

 مهب دقعنت نيذلا ةعاحلا رارمتسا نأ ةمجرتلا رهاظ ( حلا ةمجلا ةالص ىف مامإلا نع سانلا رفت اذإ باب ) هلق
 e موقت نم ددءل ىراخبلا ضرعتي لو . ام ةيقب مهلم قبت نأ طرشلا لب ٠ ابن ىف طرشب سيل امام ىلإ ةعججلا



 ?f مو ثم ذیلنا

 نبا .هلقن ء دحاولا نم حصن اهدحأ : الوق رشع ةسمخ هيف ءاملعلل ام ةلمجو « هطرش ىلع ءىش هنم تبثي مل هنآل ةعججلا

 يأ دنع « مامالا عم نانثا كلاثلا . ىح نب نسم لاو رهاظلا لهأ و ىمحنلا لوق وهو « ةعامللاك نانئا ىناثلا . مرح

 عياسلا .ةعيب ر دنع « ةعسأ سداسلا.. ةمركع دنع« ةعبس سماخلا . ةفيشح ىبأ دنع « هعم ةثالث عبارلا . دمو فسوي

 رشاعلا . كلام نع بيبح نبا ةءاور ىف نورشع عساتلا . قحس] دنع مامالا ريغ هلام نماثلا . ةباور ىف هنع رشع اننا

 ديزعلا دبع نب مع لاق هبو هنع مامالا ريغ رشع ىناثلا . ىعفاشلا دنع مامالاب نوعب رأ رشع ىداحلا . كلذك نوئالث

 ئرزاملا هاکح نونامت رشع عبارلا . زيزعلا دبع نإ صع نع ىحو ةباور ىف دحأ نع نوسمخ رشع كلاثلا . ةفئاطو

 رابتعاب ددفلا دادزإ نأ نكمب و « ليلدلا ثيح نم اهحجرأ ريخالا اذه لعلو . ديق ريغب ريثك عمج رشع سماخلا

 ةياور ىف ( ةزئاج ) هلق . الوق نورشع كلذ لمكبف ناطيتسالاو ةماقإلاو غولبلاو ةيرحلاو ةروك ذلاك طرش ةدايز

 دقو « هيلع نيحيحصلا ىف ثيدحلا اذه رادمو ىطساولا نمحرلا دبع نبا وه ( نيصح نع ر هلق . « ةمات  لليصآلا

 هدحو عفان نب ةحلط نايفس ىنأ نع ةراتو ,هياحأ رثكأ ةياور یهو انه اک هدحو دعجلا ىبأ نب ملاس نع ةرات هاود

 هللا دبع نب دلاخ ةياور یو راج نع امهنوب عج ةراتو 5 هيرودرم نبا دنع ليئارسإو عببرلا نب سيق ةياور ىهو

 ةنوكذملا دلاغ ةياور ىف ( لصن نحن ايب ) لق . اضيأ هدنع ميشه ةياور اذكو « لسم دنعو ريسفتلا ىف فصلا دنع

 دعب عقو مهضاضفنا نأ ىف رهاظ انهو « ةالصلا ىف علي هللا لوسر عم نحن ابني » جرختسملا ىف يعن ىبأ دنع

 هلو « بطخب ب هللا لوسرو » نيصح نع سيرد] نب هللا دبع ةياور نم لسم دنع عقو نكل « ةالصلا ىف مهلوخد
 هلثمو « بطخم  هقيرط نم ىنطقرادلاو ىذمرقلاو هحيحص ىف ةناوع وبأ داز  ماق ملي ىنلا انيب » مشه ةياور ىف

 ف عقو اذكو « نيصح نع امهالك ريثك نب ناجاس قب رط نم ديمح نب ديعلو « ماوعلا نب دابع قيرط نم ةناوع یال
 ىف ىفاربطلا دنع ةريره ىلأ ثيدحح ینو « رازبلا دنع سابع نبا ثيدح ىف هلثمو « ليئارسإو عيبرلا نب سيق ةياور

 «ةالصلا ىف» هلوقو . ةالصلا رظنتن ىأ « ىلصن ه هلوقف اذه لعف . هريغو <') ىناربطلا دنع ةداتق لسرم ىفو طسوألا

 ىلع دوعسم نبا لالدتسا هديؤيو « نيتياورلا نيب عمجي اذهبف « هبراق ام. ءىثلا ةيمسن نم وهو الثم ةبطخلا ىف ىأ

 « ملسم حي ىف ةر نب بعك هب لدتسا اذكو « حح دانساب هجام نبا هجرخأ اك ةروكذملا ةيألاب ةبطخلا ىف مايقلا

 .انيلص ريدقتلا : لاقف ةالصلا ىف هعم اوناك مهنوك رخ ريغ رخآ ربخ هنأ ىلع « اق بطخع , هلوق ىزوجلا نبا لمحو

 لبالا ىه ةلمبملا رسكب ( ريع تلبقأ ذإ ) هلق . هفلكت ینخ الو « ثيدحلا اماق بطخم ناكو للك هللا لوسر عم

 ىزاخبلا نأ هعمج ىف قحلا دبع نبا لقت و . اهظفل نم اهل دحاو ال ةثنؤم ىهو  هريغ وأ تناك اماعط ةراجتلا لمحت ىلا

 عويبلا لئاوأ ىفو انه تو نيسفتلا ىف كلذ طقس معن « هنم لوهذ وهو اماعط لمحت ريع تلبقأ ذإ هلوق جرخم م

 نع ىدسلا قيرط نم ىرطلا دنع عقوو « نيصح نع ريرج قيرط نم ملل هلثمو « ماشلا نم تابفأ اهنأ هيف دازو
 « نازنلا دنع سابع نبأ ثيدح ىف هوحتو « ىلكلا ةفيلخ نب ةيحد ماشلا نم اهب مدق ىذلا نأ امبقرف ةرمو كلام بأ

 نيثياورلا نیت اه نيب عمجو « فوع نب نزلا دبمل ريع تءاج » سابع نبا نع كاحضلا قب رط نم هود ص نبالو
 نع بهو نبا ةياور ىف عقوو . اضراقم ناك وأ ايف ريفلا ةبحد ناكو فوع نب نحرلا ديعل تناك ةراجتلا نأب

 عويبلا ىف ليضف نبا ةياور ىف ( اهلا اوتفتلاف ) هلق . ةيحد قيفر ناك هناي عمحجيو ؛ ىلكلا ةربول تناكابنأ ثيللا
 « يربطلا » ةطوطخلا ىف ( ) ١



 ةمجلا باتك -9 : €

 لمح نم ىلع در هيفو « فارصنالا تافتلالاب دارملا نأ ىلع لادو نآرقلا ظفلل قفاوم وهو « سانلا ضفناف ه : .

 وأ مههوجوب مهتافتلا هنم مهفي امن ]و « ابعطقو ةالصلا نع فارصنالا اذه نم مهفي ال : لاقق هرهاظ ىلع تافتلالا ا

 ىضم ايف مجرت دقو ٠ ةالصلا ىف عقو ضاضفنالا نأ ىلع ىنبم وه مث . ةقابف ةيزجما ةالصلا ةئيه امأو « مه. ولقب

 دقو . عامتسالا ىناني ال امف تافتلالا ناف ٠ ديدشلا راكنالا اذه عقو امل لبق اک ناک ولف « ةبطخلا ىف ناک امن هنأ
 نأكو . انتفت!اف لوقب نأ ىضتقي قايسلا نال « تافتلا ثيدحلا ءاوتفنلاف» هلوق ىفو . ربخلا ظافلأ ةيقب نع هلئاق لفغ

 اذه سيل ىنامركلا لاق ( رشع ىنثا الا ) ےل . ىنأيس اک تفتلا نم نكي مل وه هنأ كلذ نع رباج لردع ىف ةكملا
 دقو : لاق < بصنلاو عفرلا هيف زوجيف ىلصملا ىلإ دوعي ىذلا قب ريم نم وه لب « هعفر بجيف اغرفم ءانثتسالا

 لاق , لاق ةداتق ىبأ ىلإ حيص دانساب متاح ىنأ ناو ىربطلا ريسفت ف عةوو . ه١ تاياورلا ضعب ىف عفرلا تبث
 ىاشلا دايز ىلأ نب ليعامسا ريسفت ىفو « ةأسماو الجر رشع انثا مه اذاف , مهسفنأ اودمف ؟ نأ مک : علي هللا لوسر

 تاياورلا هذه تقفتاو . فيعض هدانسإ نكل «ةوض عبسو ١» سابع نبأ ثيدح نم هيودم نبالو « ناتأماو»
 هجرخأ الجر نيعبرأ الإ  لاقف روكذملا دانسالاب نيصح نع مصاع نب ىلع هاور ام الإ الجر رشع ىنئا ىلع ابلك
 مهتيمسن امأو . مهلك نيصح باصمحصأ هفلاخو « ظفحلا فيعض وهو مصاع نب ىلع هب درفت : لاقو ىنطقرادلا
 ینو « « رمعو ركب وبأ مهفف ه میشه ةياور ىف هلو « « مهيف انآ و لاق ارباج نأ سم دنع ناحطلا دلا ةءاور ىف عقوف
 السم نسحلا نع ديمح نب دبع دنع دهاش هلو « ملام نود نايفس بأ نع نيصح ةياور ىف ةدايزلا هذه نأ ىذمرتلا

 ليقعلا ىورو « مهنم ةفيذح ىلأ ىلوم املاس نا , ىاشلا دايز ىلأ نب ليعامس] ريسفت فو « تاقث هدانسإ لاجرو
 ىور وربع نب دسأ نأ ىدا ىكحو « راصنالا نم اسانأو دوعسم نباو ةعبرالا ءافلخلا مهنم نأ » سابع نبا نع

 ه1 دوعسم نبا لدي « رابع » ةياور ىفو لاق « دوعسم نباولالب و ةرشبملا ةرشعلا مم رشع ىنثالا نأ د عطقنم دنسب

 ليهسلا لاق اك ال لصتم دنسب ليقعلا دنع ورمع نب دسأ ةياور تدجو مث « باوصلاب هبشأو ىوقأ ىلبقعلا ةياورو

 مودق ببسب تلزم املأ ىف رهاظ ( ةبآلا هذه تلزنف ) هلو . ملاس نع نيصح نع دسأ ةياور نم هجرخأ عطقنم هنا
 رفمج قبرط نم ىعفاشلا دنع عقوو . مهعم امو نيمداقلا ةيؤر نم أني ام اذه ىلع وبللاب دارملاو ‹ ةروكذملا يملا

 لسيخلا اهيلا نويلحي ميلس ونب تناك قوس محل تناكو « ةمدللا موي بطخي قلب ىنلا ناكو السم هيبأ نع دم نبا
 هحيمص ىف ةناوع وبأ هلصوو « تازنف هنوبرضي وهل مهل ناكو « هوكرتو سانلا ميلا جرفم اومدةف « نمسلاو لبإلاو

 هللا لوسر نوعديو مهلا سانلا دّدشيف ريمازملاب ىراوجلا برضت ارحكن اذإ١ وناك مهنا « هيف راج رکذب یراطلاو

 رفسلا ىلإو « مبكاون ىلإ نوموقي لاجر ناك » ديمح نب دبع نع دهام لس ىفو « ةيآلا هذه تلزنف امناق
 كلذ ىلع مالكلا ىتأيسو « شك أو امم نب مالا ىف لزنت نأ ىف دعب الو « تلزنف « وبللاو ‹ ةراجتلا نوغتبب نومدقي
 نود ( اهلا اوضفنا إل هلوق ىف ةّنكنلاو . ىلاعت هللا ءاش نإ ريسفتلا باتك ىف ةروكذملا ةبآلا ريسفت عم ىفوتسم
 لاقو . رخآلا ىلع امهدحأ ةلالدل فذح وأ « ةراجتلل اعبت ناكاملاو هتاذل ًادوصقم نكي مل وللا نأ هيلا وأ امهلا هلوق
 عملا ىف ىديجلا ركذ : ( ةدئاف) . هوعمس اماوريأ ىأ ةيؤرلا ىلإ اوضفنا ىأ « ىنملا ىلإ ريمضلا ديعأ : جاجرلا

 ىداولا مكب لاسل دحأ مكنم قبي مل یتح متعباتت ول » لاق للك هنأ ثيدحلا اذه رخآ ىف رک ذ قشمدلا دوعسم ابأ نأ
 « دوعسم ىبأ نم ةدئاف ىهو : لاق « ىناقربلاو ىليعامسالا ىجرختسم ىف الو نيب اتكلا ىف هدجأ مل اذهو : لات « ارات



{o ۳۷ - ۹۳۹ ثيدحلا 

 ثر دح قرط نم ءیش ىف ىف الو دوعسم نال فارطأألا ىف ةدايزلا هذه رأ مو . ىنا دعب اف دانسالاب اهدي العلو

 هب ودم نبا دنع سابع نبأ ثيدح ىف اذكو « امهر كذ مدقتملا ةداتقو نسحلا لسرم ىف تعقو امو ؛ ةروكذملا رباج

 ةبطخلا نأ مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . طقاس هدنسو دايز ىفأ نب ليعامس] دنع سنأ ثيدح ىو
 مجرت دقعني ةعملا تقو عببلا نأ و « هدعبتساو ىطرقلا هاكح ةعملا ىف ةطرتشم اهنأو « مدقت اي مايق نع نوكت
 ام قخم الو ةروكذلا ريعلا نم هيف !وعيابت ام خسفب ممی مل تلي هنوک نم هذخأ هنأكو ‹ روصنم نب ديعس هيلع

 وهو اسفن رشع ىنثاب ةعمجا داقعنا زاوج ىلع هب لدتساو < ايف عورشلا دعب ةبطخلا حام كرت ةيهاركهيفو . هيف

 مل اسلف ماودلا ىف ريتعي ءادتبالا ىف ريتعملا ددعلا نأ هنم ةلالدلا هجوو « كلام لوق ىلع اضيأ ءىحيو « ةعيبر لوق
 داع وأ اوداع ىتح ىدامت هنأ لمت هنأب بقعلو . فاك هنأ ىلع لد رشع ىنئالا ىلع دئازلا ضاضفناب ةسعملا لطبت

 نم ريثكق رف دقف اضيأو . اربظ اهمتأ نوكب نأ اضبأ لمتحمو . ةالصلا مآ هنأ ريخلا ىف دري مل ذ] « مهب “یز نم
 : ليقو . هدحو مامالا قب ولو كلذ دعب أرط ام رضي مل تدقعنا اذإ : ليقف اذه ىف ماودلاو ءادتبالا نيب ءاملعلا

 ٠ ام فالخم رضي الف ىلوآلا ةمكرلا مام دعب اوضفنا اذإ ام نيب قرفي ليقو « نينا ليقو « هعم دحاو ءاقب طرتشي

 رشع ىلا ءاةب طرتشيف داقعتالا دعب اوقرفت اذإ : لاقف هيوهار نب قحإ راص ثيدحلا اذه رهاظ ىلاو ‹ كلذ لبق

 ىذلا عملا ديقتي ال نأ ىضتقت ىراخبلا ةمجرت رهاظ نأ مدقت دقو « اف موم ال نيع ةمقاو امنا بقمتو . الجر

 ةباحصلاب قئاللا وهو < ةالصلا ىف ال ةبطخلا ىف عقو ضاضفنالا نوك حيجرت مدقتو « نيعم ددعب مامالا عم قبب

 ( مكلامعأ اولطبت ال ) ةيآك ىبنلا لبق عقو كلذ نأ ىلع لمح ةالصلا ىف نوكي نأ ريدقت ىلعو « مهب نظلل انيدحت

 0 « ةزئاج قب نمو مامإلا ةالصف » ةمجرتلا ف فئدملا لوقو . ةالصلا ىف ريثكلا لعفلا نع ىبنلا لبقو

 دوهججا دنع كلذك وهو « ةممجا هل حصن ال هنأ هدحو مامإلا الإ قبب ملو ىلوالا ةعكرلا ف اوضفنا ول عيمججا نأ ىرب
 ىلوالا ةمكرلا مب ىلص ناك نإ ليقو « ةئالث ليقو « نانا قب نإ ليقو « دحاو قب نإ حصت ليقو . ابيرق مدقت اك
 ىف هلوق وهف ريخآلا الإ ىمفاشلا بهذم ىف ةجرخ لاوقأ هلك فالخلا اذهو . اقلطم اربظ اممتي ليقو « قب نمل تحص

 لاز ةبطخلا لبق ذئنيح تناك ةالصلا نأ ليسارملا ىف دواد وبأ هجرخأ ىذلا نايح نب لتاقم لوق تبث ناو « ديدجلا

 دمحم با أ فصو دق ىلاعت هللا نإ : لاقف بابلا ثيدح ىليصآلا لكشتسا دقو . لضعم هذوذش عم هنكل « لاكشالا

 ةبآلا لوزن لبق ناك ثيدحلا اذه نوكي نأ لاتحاب باجأ مث € هللا ركذ نع عیب الو ةراجت مہلت ال ) مهنأب اب

 نكي ملف كلذ ريدقت ىلعو « ةباحصلا ىف اهلوزنب حيرصتلا رونلا ةبآ ىف سيل هنأ عم هيلا ريصملا نيعتي ىذلا اذهو . ىهتنا

 ملعأ هللاو . روثاا ةيآ ىف امي كلذ دعب اوفصوف هوبنتجا كلذ مذ اهنم اومهفو ةعجللا ةبآ تلزن املف « كلذ نع ىن محل مدقت

 البق ملا دعب ةالصلا بسا - ۹
 غلي هللا لوسر نا » رع نب هللا دبع نع عفا نع للام ان ريخأ لاق فسوب “نب هللا دبع اشو - ۷

 ناكو . ِنیتمک ر هاشملا دب « هتيب ىف نیک برغملا دعبو « نيتعكر اهةدسبو نيتتكَر ربظلا لبق یلص ناک
 ظ « نيتك لصيف فِرَصنَب ىتح ةا دعب لصب ال

 [ ۱۱۸۰ ۰۱۹۷۲ ,رز56 ىف هفارطأ  هصب ثيدحلا ]
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Eةعجللا باتك ت١1  

 لصي ال ناكو » هيف و بتاورلاب عوطتلا ىف رمع نبا ثيدح هيف دروأ ( اهلبقو ةعمجا دعب ةالصلا باب ) هلق
 لالا لوقي هن أك: ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاق . البق ةالصلا ىف اًئيش ركذي ملو « نيتمكر لصيف فرصني ىتح ةعجلا دعب

 اهدعب ةالصلا كح هتيانع تناكو : لاق .. ربظلا لدب ةعججلا نال « هفالخ ىلع ليلد لذي ىتح ةعمجاو ربظلا ءاوتسا

 دورو ةروكذملا هيانعلا هجوو . ىهتنا دعبلا ىلع لبقلا دقت ىف ةداعلا فالح ىلع ةمجرتلا ىف همدق كلذلو « رثكأ
 ناك هني هنأ لجأ نم ربظلا دعب ةعمجا ركذ ربع نبا داعأ امنإ : لاطب نبا لاقو . لبقلا نود احرص دعبلا ىف ريخلا

 نيتمكر ىلع امف رصتقاو ربظلا لدب تناك امل ةعمجلا نأ هيف ةكسملاو : لاق ٠ رهظلا فالخم هتيب ىف ةعملا ةنس ىلصي
 نيتمكر ابابق لفنتي ال نأ ىغبنيف اذه ىلعو . ىهتنا تفذح ىلا اهنأ نظي نأ ةيشخ دجسملا ىف اهدسعب لفنتلا كرت

 ىراخبلا لملف « ثيدحلا اذه ىف ةعمجا لبق ةالصلا ركذ حقب مل : نينلا نبا لاقو . ىنعملا اذهل دجسملا ىف اهب نيتلصتم

 اک لفنتلا مك-- ىف ربظلاو ةعمجلا نيب ةيوستلا دصق هنأب رينلا نب نيزلا هاوقو . ىهتن | ربظلا ىل_ع اسايق اهتابثإ دارأ
 ىراخبلا نأ ربظي ىذلاو . ىهتنا ءاوس امه ةلفانلا نأ ىضتقي كلذو « كحلا ىف مومألاو مامإلا نيب ةيوسنلا دصق

 لاق عفان نع بويأ قيرط نم نابح ناو دواد وبأ هاور ام وهو « بابلا ثيدح قرط ضعب ىف عقو ام لإ راشأ

 3 كلذ لعفي ناك مَع هللا لوسر نأ ثدحو هتيب ىف نيتعكر اهدعب ىلصيو ةمهلا لبق ةالصلا ليطي رمع نبا ناك د

 هلوق ىلع دئاع « كلذ لعفي ناكو » هلوق ناب بقعت و « اهلبق ىتلا ةعملا ةنس تابثإ ىلع ةصالخلا ىف ىوونلا هب جتحا

 فرصنا ةعحجلا لص اذإ ناك هنأ هللا دبع نع عفان نع ثلا ةياور هيلع لديو « هتيب يف نيتهكر ةعمللا دعب لصيو »
 لبق ةالصلا ليطي ناك» هلوق امأو . لم هجرخأ « كلذ عنصي مَ هللا لوسر ناك » لاق مث هتيب ىف نیت دج دجسف
 لغتشيف سمشلا تلاز اذإ جرخم ناك دل هلال اعوفرم نوكي نأ حصي الف تقولا لوخد دعب دارملا ناك ناف « ةعمجلا

 ةعمج | ةنسل هيف ةجح الف ةيتار ةالص ال ةلفان قلطم كلذف تقولا لوخد لبق دارملا ناك نإ و « ةعمجلا ةالصب مث ةبطخلاو

 بتکام ىلص مث » هيف لاق ثيح هريغو ناس ثيدح ىف مدقت اک هيف بيغرتلا درو دقو ‹ قلطم لفنت وه لب ابايق ىتلا

 لبق ىلصي ناك » ظفلب رازبلا هاور ةريره ىلأ نع اهنم ةفيعض ىرخأ ثيداحأ اهلبق ىلا ةعمججا ةنس ىف ددوو . « هل

 ناك » ظفلب طسوألا ىف ىناريطلاو مرثآلا هاور هلثم ىلع نعو « فعض هدانسإ فو « اعبرأ اهدعب و نيتمكر ةمجلا

 لاقو « هريغو ىراخبلا دنع فيعض وهو ىمهسلا نحرلا دبع نب دست هيفو « امرأ اهدمبو اعب رأ ةعما لبق لصي

 « هاو دنسب هجام نبا هجرخأ <« نهنم ءىش ىف لصفب ال » دازو هلثم سابع نبا نع اهئمو . هاو ثيدح هنإ مرثآلا

 . عاطقن او فعض هدانسإ فو هلثم اضيأ ىتاربطلا دنع دوعسم نبا نعو . لطاب ثيدح هنإ : ةصالخلا ىف ىوونلا لاق

 وحن افوقوم مل ىنلا جوز ةيفص نع دعس نبا ىورو . باوصلا وهو افوقوم دوعسم نبا نع قاذرلا دبع هاودو

 نأ : لاق نم لوق باوب أ ةعبس لبق كيملس ةصق ىف راج ثيدح ىلع مالكلا ءانثأ ىف مدقتدقو « ةريره ىبأ ثيدح

 عوطتلا ةهارك ىف بهاذملا لقن مدقت دقو « هنع باوجلاو « ةمملا ةنس لب ىنلا امج هرمأ نيتللا نيتمكرلاب دارملا

 رخاوأ ىف « رجفلاو رصعلا دعب الإ ةالصلا هركي مل نم باب و ىف مايالا ةيقب نود ةعملا موي ىنثتسا نمو راهنلا فضن

 نب هللا ديع ثيدح نم نابح نبا هحص ام مومع ةمجلا لبق نيتمكر ةيعورشم ىف هب كسمتي ام ىوقأو . تيقاوملا
 تقو ىف ىضاملا لفغم نب هللا دبع ثيدح هلثمو « ناتعكر اهدي نيبو الإ ةضورفم ةالص نم ام » اعوفرم ريبزلا

 .للاعت هللا ءاش نإ عوطتلا باوبأ ىف رمع نبا ثيدح ةيقب ىلع مالكلا ىتأ سو « ةالص نيناذأ لك نيب برغملا



 ےک" سس لل آذآ EY ومو - ۴۸ ثيدحلا

 هلا لضف نم اوبا ضرألا ىف اورشتناف ةالصلا تييضق اذإف ) ىلاعت هلا لوق باب - ٠

 ردق ىف لمحت قالا لوس عزت 1 مو ناک اذإ تااکف 6 اقاس امل ةعرزم ىف ءاعب رأ ىلع لحب ةارصا انيف 2 6 ع 0 م ىو

 ءاهيلع سنف ةا ةالص نم فرقنا اتك. رع يالا لوصأ نوكسنف اهتحطُت ريعش نم بق هيلع لت م
 « كلذ اهماعطل لا موي ىنمتت انكر ٠ هان انيلإ ماعطلا كلذ بعرقتف

 YA e WEA «¢ of ¢ YF] قل ومو : ىف هقارطأ  ىعم ثيدحا ]

 الو ”ليقنم انک ام » لاقو اذهب لہ نع هيبأ نع مزاح ىبأ نا انثدح لاق لسم نب هللا دبع اشو -- ۹
 « ةمجلا دعب الإ ید

 ةأرملا ةصق ىف دعس نب لهس ثيدح هيف ددوأ ( ةبآلا ( ةالصلا تيضق اذاف إل لجو زع هللا لوق باب ) هلق
 «بوجول ال ةحابالل ( اوغتباو_اورشتتاف) هلوق ىف سالا نأ ناب كلذب دارأ ليقف « ةعملا دعب مهمعطت تناك ىلا
 اهروضح مث ةعمجلل بهأتلاب مهلا غتشال داتسملا هتقو ىف كلذ نم مهتاف ام اضوع ةلئاقلل مث ءادغلل ناك ا ] مهفرصن| نال
 لب بوجولا مدع مزلتسي ال كلذ نال رظحلا دعب درو هنوك انه بوجولا نع سأل فراصلا نأ معز نم مثدو

 ىلع ردقي نم قح ىف بوجولا ىلع هنأ ىلإ ىدوادلا حنج دقو « ةحابالل ر وكذملا سالا نأ ىلع لادلا وه عامجالا
 ىأب بلطلاب ساف مويلا كلذ هدنع ءىش ال نم قح ىف وه ليقو . ةيرهاظلا ضعب نع لقن ذاش لوق وهو « بسكلا

 ةراشإ ( اوغتباو  اورشتنا و هلوق ىن نأ حجرتي ىذلاو « ديع موي هلال مويلا كلذ هلايع حرفيل تقفتا ةروص
 ةممجا ةبطخ لاح ىف هل عقو نم ىأ « ةيطرش ةيضق اهنأ ىلإ لحنتف هيلا متضضفنا يذلا نم مكتاف ام كاردتسا ىلإ
 دكنيح بهذيو اهنم غرفب لب هلجال ةدابعلا عطقب الف هشاعمو هايند أ نم هيلا جاتحي ام هف لضع نامز اهتالصو
 نب ةيلس وه مزاح وبأو « ىلدملا فرطم نب دم وه ) ناسغ وأ ادو )ەل قيفوتلا هللاب و هتجاح ليصحتل

 هلو ٠ اهمسا ىلع فقأ مل ( ةآما انيف تناك) هلو . ةريره ىلأ بحاص ةزع ىلوم نابلس هنأ معز نم موو « رائيد
 عيبرلاو ‹ بيصن و ءابصن أك عيب ر عمج ءاعبرالاو 3 عرزت ىأ فاق اهدعب ةلمېع لقحت قيسكلا ةءياود ىف ) لمحت )

 زاوج كلام نبا ىكحو ءارلا حتفب ةعرزملاو ؛ ضاوح لا تافاح ليقو ةريغصلا ةيقاسلا ليقو ريغصلا ليقو لودجلا
 ( اهنحطت ) لق . ههجوت ىف فلكتو عفرلاب قلس انه عقر هنأ قامركلا محو فورعم ةلمهملا رسكب قلسااو « اهيلثت
 ( هقرع قلسلا لوصأ نوكتف ) لوق . حيحص امهالكو ةمجعم اهدعب ةدحوملا ميدقتب ءابخيطل ١ ىلمسملا ةياود ىف
 نأ دارملاو « مظعلا ىلع ىذلا محللا قرعلاو ٠ ماعطلا قرغ ىأ ريض ءاه مث فاق اهدعب ءارلا نوكسو ةلمبملا حتفب
 ةياور فو ,كدوالو محن هيف ام هللاو » ثيدحلا رخآ ىف رخآ هجو نم ةمعطالا ىف یتایسو . مدنع هماقم موش قلسلا

 ةدشل ةقرملا ف قرذي قلسلا نأ دارملاو « ثينأتلا ءاه فاقلا دعب و ءارلا رسكو ةمجعملا حتفب « ةقرغ » ىنييشكلا
 نايب و  ريقحلا ءىثلاب ولو ریخل اب برقنلا بابحتساو < بناجألا ةوسنلا ىلع مالسلا زاوج ثيدحلا اذه ىن. .جضأ
 ىذلا ثيدحلاب ىأ (اذع ) هل . مهنع هللا ىضر ةعاطلا ىلإ ةردابملاو شيمعلا ةدشو ةعانقلا نم هيلع ةباحصلا ناك ام
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 ةعجلا باتك-

 زيزعلا دبع دازو ؛ مزاح ىب أ نع ثيدحلا اذه ةياور ىف اكرتشا مزاح ىبأ نب نيرعلا ديعو ناسغ ابأ نأ هرهاظو « هلبق
 ىذلا بابلا ىف اك ةدرفم ناسغ وبأ اهاور دقو « ةعجلا دعب الإ ىدغ الو ليم: انك ام » هلوق ىهو ةروكذملا ةدايزلا

 لاجرلا ياست باب ه ىف هنايب أي توافت زيزعلا ديعو ناسغ ىلأ ةياور نيبو « ءادغلا ركذ هيف سيل نكل « هدعب
 لاوزلا لبق ةعمللا ةالص زاوج ىلع دحل ثيدحلا اذهب لدتساو . ىلاعت هللا ءاش نإ ناذئتسالا باتك نم « ءاسنلا ىلع

 ىذلا سنأ ثيدحو اذه ليس ثيدح هيف دروأو « راها لوأ ةمجا لوقي ناك نم باب » ةبيش ىنأ نبا هيلع مجرتو

 مهنأ ىلع هيف ةلالدال هنأب بقعتو « موق نم هلثم دوعسم نباو دعسو ناّْثعو رمع نعو هلثم رمع نبا نعو هدعب
 مث « ةالصلاب مث ةعمجلل ؤيهنلاب ةلئاقلاو ءادغلا نع نولغاشتي اوناك مهنأ هيف لب « لاوزلا لبق ةا نولصي اوناك

 ىف ةداعلا نال لاوزلا دعب نوكت ةعملا نأ هنم ذخؤي هنأ ريشملا نب نزلا ىعدا لب . كلذ نوكرادتيف نوفرصني

 ىح ةلئاقلا نورخؤ,و ةلئاقلا نع ةعمجلل ؤيهنلاب نولغتشي اوناك مهنأ ىناحصلا ربخأف لاوزلا لبق نوكت نأ ةلئاقلا

 ةعجلا ةالص دعب نوكت

 ةا دعب قلئاتلا بيسي - ١
 لوقي اسنأ تمم لاق ديم“ نع ئرازفلا قاحسإ وبأ انك دح لاق ئنابيشلا بقع ب هدم شو د ۰

 « ليف مةلا ىلإ رك اتکد
 انڪڪ » لاق لہ نع مزاح وبأ ىنئدح لاق نمو ان دح لاق ميم ىلأ نب ديعس اشو - ۱

 « ةلئاقلا نوكست مث « دمج لكي بلا عم لص
 دقو لهس ثيدحو « ةعجلا تقو باب » ىف مدقت دقو « سنأ ثيدح هيف دروأ ( ةعجبا دعب ةلئاقلا باب ) هلق

 اثيدح نيعبسو ةعسن ىلع ةعوفرملا ثيداحالا نم ةعملا باتك لمتشا ( ةمتاخ ) . قفوملا هاو هلبق ىذلا بابلا ىف مدقت

 نوثالث و ةن ىضم ايفو اهيف اهم رركملا « اثيدح رشع ةسمخ ةعباتملاو قلعملاو « اثيدح نوتسو ةعبرأ اهنم لوصوملا

 لاستغالا ىف ناءاس ثيدح الإ امج رخت ىلع ملسم هقفاو « ةلوصوم املك اثيدح نوعبرأو ةثالث صلاخلاو « اثيدح

 نيح ةمجلا ةالص ىف سنأ ثيدحو « دجاسملا ءاسنلا عنم نع ىهناا ىف رمع ةأرمأو ربع ثيدحو « بيطلاو نهدلاو

 تريغا نم » سبع ىنأ ثيدحو « ةالصلاب ركب دربلا دتشا اذإ ناک و هثيددو اهدعب ةلئاقلا ىف هتيدحو « سمشاا لمت

 ىلإ ٠١ بلغت نإ ورمع ثيدحو « عذجلا ف سنأ ثيدحو <« ةعمجلا موي ءادنلا ىف ديزب نب بئاسلا ثيدحو « هامدق

 دعب ةلئاقلاو ةأرملا ةصق ىف ريخآلا دعس نب لهس ثيدحو « تاصنالاب ةيصولا ىف سابع نبا ثيدحو ءاماوقأ لک أ

 ارثآ رشع ةعبر] نيمباتلاو ةياحصلا نع راثآلا نم هيفو . ةعمجا



 ۹ TT و47 ثيدحلا

 فوحلا ةالص با - ١

 كف نأ مج نإ ةالصصلا نم اورصقت 0 ضرإلا ف ”ميَرَص اذإ ) ىلامتو هللا لوف

 0 اط م الملا ۾ 5 مف ة تنك اَذِإَو . ان بم ودع مل اوناکیرفاکسلا نإ «اورفك نیل

 ارد اولي ل ىّرخأ اط تالو ٠ کارو نم اووكيلت اودجتس اذإف « مهقحيسأ اونيو « كَ

 1 ع ُنوايميف معتم مي ع ناف ول اورقك َنيذلا دو « مهتحلسُأَو مَرْدِح اوُذُحاَيلَو « كەم

 ( 5 ردح اوذُخَو , كحل [ومضأ ا یم متكو أ رم نم ذأ کب ناک نإ le عاج الو ةدعاو

 0 هك ا ٠ يم 0 0 دعأ هللا نإ

 « دمت کک a ل نضر رع بو م لاس نرخ: ل لاق فوملا

 ا ىلع ةفئاط كبار لف هعم ةَفئاط دا ءانل لص هل لا 0 ماقف « مل ا ودعلا انيزاوف

 لوف كز اوما « صنت م ىتلا ةفئاطلا ّناكَم اوفَرصنا *م « نيتدجس دجسو همم نك ھل هلا لوسر مکر و

 « نیگدجس ٌدجسو اکر هيفنل كرف مهنم دحاو لكم اقف « لس م نيئدجس دجسو دكر مهب اکر لا
 Soo] 457م, 1۴۲£ ۹4 : ىف هفارطأ ٩4۲ ثيدحلا ]

 « باب » ةعركو ىليصالا ةياور فو « تقولا ىبأو ىلمتسملل باوبأ ظفل تبث ( فوجخلا ةالص باوبأ ) هلو

 اورصقت نأ حانج كيلع سيلف ضرألا ىف متبرض اذإو ) لجو رع هللا لوقو ) هل نيقايلل طةسو « دارفالاب

 انه ام ىلع ىليصألا ةءاور ىف رصتقاو « ةميرك ةباور ىف ( انيبم  هلوق ىلإ امهظفلب نيتبألا ق قايس تبث ( ةالصلا نم
 هل وق ىلإ لاق مث  كعم إل هلوق ىلإ ةيناثلا نمو اهماهتب ىلوالا قاسف رذ وبأ امأو . (انيبم اباذع إل هلوق ىلإ : لاقو
 لك جرخ نكل « سخا ةلمج نم امهنآل ةعملا ةالص رثأ فوخلا ةالص ركذ : رينملا نب نيزلا لاق . ( انيبم اباذع إل

 فوحلا ةالصب هبقعو « سخخلا تاواصلا ولت همدق فخأ ةعمللا جورخ ناك الو « تاولصلا اب كح سايق نع امهنم

 نع فوخلا ةالص جورخ نأ ىلإ اريشم ةمجرتلا هذه ىف نينيآلا قاسو ¢ فوخلا ةدش دنع امس الو ةفلاخنا ةريكل

 ةيعورشم ىلع اتلمتشا دق ناتيألا تناك الو . اصخلم ىهتنا . العف ةنسلاب و الوق باتكلاب تبث تاواصلا ةيقب ةئيه
 هيف اهركذ ىلا ةيفيكلا هبش ةوقل رمع نبا ثيدح حرخت رثآو اعم امهقاس اهتيفيك ىلعو فوحلا ةالض ىف رصقلا

 امأو . كلذك وهو رفسلاب صتخم رصقلا نأ هموهفمو « مترفاس ىأ ( متبرض اذإو ) ىلاعت هلوق ینعمو . ةيالاب



 فوكلا باتك ١ هر

 نع باطخلا نب رمع ىناحصلا ةيمأ نب لعب EE اضيأ فوخلاب رصقلا صامتخا هموبفف ( متفخ نا إل هلوق

 « لسم هجرخأ « هتقدص اولبقاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص » لاقف كلذ نع مب هنا لوسر لأس هنأ ركذق كلذ
 اضيأ موبفملاب اذخأ نوشجاملا نبا هعنف رضحلا ف فوخلا ةالص ىف فاتخاو « ةئسلا ناببب نمآلا ىف رصقلا تبثف

 نب نسحلاو هنع نيتياورلا ىدحإ ىف فسو وبأ هموبفم ذخأ دقف ( مف تنك اذإو ) هلوق امأو . نوقابلا هزاجأو

 ىلع ةءاحصلا عامجاب مهملع جتحاو « ىعفاشلا بحاص قزملا نع ىكحو « ةيلع نب مهادإإو ةياحصأ نم ىؤلؤللا دايز

 نبا لاقو . موبفملا كلذ ىلع مدقم هقوطنم مومعف « ىلصأ ىلومتيأر اكاولص د لَم هلوقب و للي ىنلا دعب كلذ لعف

 حضوأ هنوكل كلعفب مهل نيب ريدقتلاو « هدوجول ال كحلا نايبل درو امن] مهف هلي هنوك طرش : هريغو ىبرعلا
 رذحلا نايبل تدرو ةيفيكلاو « رصقلاك ىواسنلا ىلع وهف ةدابعلا ىلع أرط رذع لك نأ لصألا نإ مث . لوقلا نم

 ال ميلعتلا جرخم جرخ اذإ طرشلا : رينملا نب نيزلا لاتو . موق نود موب صيصختلا ىضتقي ال كلذو « ودعلا نم

 دق فسوب وبأ ناك: ىواحطلا لاقو ( متفخ نا ةالملا نم اورصقت نأ إل ىلاعت هلوق ف فو اک موبفم هل نوكي

 ‹ لب هعم ةالصلا لضفل هعم اهولص امنإ سانلا نأ معزو لَم هللا لوسر دعب فوحلا ةالص ىلصت ال : ةرم لاق

 تناك ناو 0 ىلا فلخ هالصلا نإ : لوقيو هبسعي عاج نب رع ناك دقو ‹ ءىثب سيل اندنع لوقلا اذهو : لاق

 نايبو لوزنلا ببس قأيسو . ىبتنا هريغ فلخ ةالصلا عطقي ام اهمطقي هنأ الإ اميج سانلا عم ةالصلا نم لضفأ
 بيعش وه لئاقلا ( هتلأس ىرهزلا نع ) هل . ىلاعت هللا ءاش نإ ىزافملا باتكىف فوخلا ىف تيلص ةالص لوأ

 ثيدحلا خس نم ضعب طخ عقوو « رمع نب هللا دبع نبا ىأ « لاس قريخأ د لئاقلا وهو ىرهزلا وه لوئسملاو

 لعاف فذح نوكيو « لمتحم وهو « ةداعلا ىلع أطخ تفذح اهنا انظ لاق تيئاف هتلأس لاق ىرهزلا نع

 دقو .هايإ ىلا وس لاح ىرهزلا ىتربخأ ىأ ةيلاح ةلمجا نوكنو اهفذح هجتملاو « لاق ىذلا وه ىرهزلا نأ ال « لاق

 دم نع جارسلا هجرخأو « هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع ىرهزلا ىنثدح بيعش نع ةيقب قيرط نم قاسنلا هاور

 ؟ ال مآ فوخلا ةالص لي هللا لوسر ىلص له هتلأس د هظفل و هيف دازف هيف ىراخبلا خيش ناعلا ىبأ نع ىح نبا
 هلو . فوخلا ةالص وهو هنع لوئسملا نايب دافاف ؟ « كلذ ناكةيزاغم ىأ نو ؟ اهالص ناک نإ اهالص فيكو

 « برعلا دالب نم عفترا ام لك دحبأو <« دع ةبج ىأ ةدحوملا حتفو فاقلا رسكب ( دجن لبق لِي ىنلا عم توزغ )

 لاق « انلباق ىأ ىاولاب ) انيزاوف ) هلو . ىزاغملا نم عاقرلا تاذ ةوزغ ىلع مالكا ىف ةوزغلا هذه نایب یتآیسو

 هلق . اواو تبلقف ةزمهلا هلصأ نأ رهظي ىذلاو . واولاب ال ةدودمم ةزمهم ىنعي « تيذآ لاقي : حاحصلا بحاص

 مث ) هلق . انب وأ انلجأل ىأ < انا ىلصف د هلوقو « محل انففاصف د ىخرسلاو ىلمتسملا ةباور ىف ( مهانففاصف )
 أطوملا ىف كلامو « ةروكذللا ةيقب ةباور ىف هب حرصو « مهناكم ىف اوماقف ىأ ( لصت مل ىلا ةفئاطلا ناكم اوفرصن ا

 هلو ٠ ديسفتلا ف فئصملا دنع ىتأبسو « نوني الو اولصي مل نيذلا ناكم اورخأتسا مث د رمع نبا نع عفان نع

 فصن لثم هلوق فو < حبصلا ةالض فصن لثم د ىرهزلا نع حرج نبا نع قازرلا دبع داز ( نيتدجس دحج و ةعكر )

 لدب ام ىزاغملا ىف' ىتأيسو « ةيعابر ىف اذه ىلعف « حبصلا ريغ تناك ةروكذملا ةالصلا نأ ىلإ ةراشإ حبصلا ةالص

 زاجأ نمل افالخ نيتفئاطلا نم لكل ةءارقلا نم امف دب ال ةيضقملا ةمكرلا نأ ىلع لسيلد هيفو « رصعلا تناكابنأ ىلع

 مهنأ هرهاظو ء اذه ىف مع نبا نع قرطلا فاتخت مل ( هسفنا عكرف مهنم دحاو لك ماقف ) هلق . ةءارقلل كوت ةيناثلا



 1 ٩٤۲ - ٩٤۳ ثيدحلا
 عيبضأ مزلتسيف الإو ىنمملا ثيح نم حجارلا وهو بقاعتلا ىلع اومأ مهنأ لمتيو « ةدحاو ةلاح ىف نال ارمتأ
 ماقف لس مث » هظفلو دوعسم نبا ثيدح نم دواد وأ هاور ام هحجريو . هدحو مامإلا دارفإو « ةبولطملا ةسارحلا
 ةمكر مهسفنال اولصف مهماقم ىلإ كئلوأ عجرو اوبهذ مث ؛ اوبس م ةعكر مهسفنال اوضقف ةيناثلا ةفئاطلا ىأ ءالؤه
 اعبت ىتفارلا ىف عقوو « اهدعب ىلوالا ةفئاطلا تملأ مث امتعكر نيب تلاو ةيناثلا ةفئاطلا نأ هرهاظو . ها « اولس مث
 م « ةعكر اومتأف ىلوألا ةفثاطلا تءاجو ترخأت ةيناثلا ةفئاطلا نأ اذه رمع نبا ثيدح ىف نأ هقفلا بتك نم هرينل
 راتخاو « ةيفنحلا ذخأ ةيفيكلا هذه. و ؛ قرطلا نم ءىش ىف كلذ ىلع فقن ملوءا ومب أف ةيناثلا ةفئاطلا تداعو او أ
 نع كلام ةباور نم ةمثح ىنأ نب لهس ثيدحل ةقفاوملا ىهو « ىعازوألاو بهشأ دوعسم نبا ثيدح ىف ىلا ةيفيكلا
 سرحت ىلا نوكت نأ دبال نكل « ددعلا ىف نيقيرفلا ءاوتسا طرتشي ال هنأ ىلع ةفئاط هلوقب لدتساو « ديعس نب حي
 فوخلا ممل عقوو ةلالث اوناكولف ٠ دحاولا ىلع ىتح ليلقلاو ريثكلا ىلع قلطن ةفئاطلاو « كلذ ىف اهب ةقثلا لصحي
 لوقلا لع ةءامج فوخلا ةالص ىف روصتي ام لقأ وهو « رخآلا ىلصي مث دحاو سرحيو دحاوب ىلصي نأ مدحأل زاج
 هلوقب عملا ريض مهيلع داعأ هنالل ةثالث نم لقأ ةفئاط لك نوكست نأ هركأ : ىعفاشلا لاق نكل « اقلطم ةعامجا لقأب
 امبوجوب لوقلا حيجرت ىلع لب ,ةعامجا مأ ظع ىلع هب لدتساو « هريغو سم حرش ىف ىووتلا هركذ ( مهتحاسأ إل
 درو دقو , كلذ خم ىلإ جايتحالا عقي مل ادرفنم “یا لک یلص ولو < اهريغ ىف رفتفت ال ةريثك رومأ باكت رال
 ةوقل اهريغ ىلع رع نبا ثيدح ىف ةدراولا ةيفيكلا هذه ربلا دبع نبا حجرو ٠ ةريثك تافص فوخلا ةالص ةيفيك ىف
 ةتس فوحلا ةالص ىف تبث : لاق دمحأ نعو « همام] مالس لبق هتالص متي ال م وم أملا نأ ىف لوصالا ةقفاومل دانسإلا
 هحجر اذكو « ىزاغملا ىف ىتألا ةمثح ینا نب لہس ثيدح حجر ىلإ لامو ؛ زاج ءرملا لعف اأ ةعبس وأ ثيداحأ
 اذكو « هجوأ ةينامث درسو رذنملا نبا مهنم دحاو ريغو ىربطلا لاق هبو ٠ .ىث ىلع ائيش قمس] رخ ملو ‹ ىعفاشلا
 نبا لاقو . درفم ءزج ىف اهني و ء اهجو رشع ةعبرأ اهيف حص : مزح نبا لاقو « اعسات دازو هحيحص ىف نابح نبأ
 حرش ىف هوحن ىوونلا لاقو . اهني لو « ةفلتتع ةياوررشع ةتس امج ةريثك تاياور امف ءاج : « سدقلا د ىف ىبرعلا
 رشع ةعبس تراصف رخآ اجو دازو ىذمرتلا حرش ىف لضفلا وبأ ظفاحلا انخيش اهنيب دقو « اضيأ اهنيبي ملو سم
 الك ءالؤهر « كأ مهضعب اهغلب و « تافض تس امل وصأ : ىدملا بحاص لاق ٠ لخادتت نأ نك نكل ‹ اجو
 وه اذهو . ها هاورلا فالتخا نم وه امنإو « مب ىنلا لعف نم اهجو كلذ اواعج ةصق ىف ةاورلا فالتخا اوأر
 رشع امالص علي ىنلا نأ ىلاملا راصقلا نبا كحو . ابلخادت نكمم : هلوقب انخيش راشأ هيلاو , دمتعملا
 لاكشأب ةفلتنع مايأ ىف مب ىنلا اهالص : ىباطخلا لاقو ٠ ةرم نيرشعو اعبر اهالص : ىبرعلا نبا لاقو « تارم
 ىفو . ها ىنعملا ةقفثم اهروص فالتخا ىلع ىبف « ةسارحلل غلبآلاو ةالصلل طوح ألا وه ام اف ىرحتي ةنيابتم
 ناعتسملا هللاو اهطسب حرشلا اذه لمحتي ال عورفو ةريثك اطل ليصافت هقفلا بتك

 علاق : ”لجار . ارو الاجر فوملا ةالص اپ - ؟
 ثك أ اوناكن إو » شم ئنلا نع رع نبا دازو . امايق اوطكتخا اذإ دهاجم لوق نم ًاوح رع نبا نع عفان نع قُم نب اىموم نع جيررج "نب انك دح لاق ىبأ ىنثدح لاق ئثرتلا ديعس نب یجب ديعس اشو = 94 ؟

 « نايك رو (مايق اولصیلف كلذ نم
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 فوالا باتك

 ةبادلا نع لوزنلا نع زجعلا دنع طقست ال ةالصلا نأ هدوصقم : لق ( انايكرو الاجر فوجلا ةالص باب ) هلق

 لوق نأ ديري ( مثق: لجاد) هلق . ةيألا ليادب هيلع ةردقلا تلصح هجو ىأ ىلع لصت لب « اهنقو نع خؤت الو

 كوت أي إل ىلاعت هلوقب جحلا ةروسىف دارملا وهو اضيأ ىا لا ىلع قلطبو < مئاقلا انه هب دارملاو لجار عمج ءالاجر د

 اذإ 6 انايكر وأ الاجرف متفخ ناف 0 دهاجم نع حيوص دنس ىربطلا ريسفت فو « ةاشم ىأ €( الاجر
 فوحلا عقو

 « امايق اوطلتخا اذإ دهاجم لوق نم اوحن رمع نبا نع عفان نع) هلق . ابك ار وأ اات ةرج لك ىلع لجرلا لصيلف

 لاحأو ارصتخم ىراخبلا هدروأ اذكم , انايكرو امايق اولصيلف كلذ نمرثك أ اوناكنإو و کک ىلا نعرمع نبا دازو

: قامركلا لاقف هيف سالا لكشأف « هباتكن م رخآ عضوم نالو انه هرك ذب لو « دهاجب لوق ىلع
 امفان نأ هانعم 

 عفان ةدايزو ءامايق اوطلتخا اذإ ام وه امهنيب كرتعملا ىورملا « رمع نبا نع دهاجي ىور ام اوحت رع نبا نع ىور

 « دهاجم لوق لثم لاق رمع نا نأ لاطب نبأ مالك موهفمو : لاق ۾ خلا كلذ نم رثكأ اوناک ناو » هلوق دهاجم ىلع

 ها عفان ال رمع نبا وه داز ىذلا ناو « ةيرثكالا ىفو طالتخالا ىف ىأ « نيتروصلا ىف الثم امم وق ناو
 هبسنامو .

 ركذي مل ناک ناو باوصلا وه لاطب نبا مالكو « رمع ناب ةصتخم ىبف ةيرثك ألا ىف ةيلثملا الإ همالك ىف نيب لاطب نال

 انوقوم هضعب وأ هلك یوو دقو رمع نبأ ةياور نم عوفرملاف « فوقومو عوفر : ناثيدح امهنأ لصاحلاو . هللد

 ادهاجب نأ ىنامركلل عقو نبأ نم فرعأ مو « هریغ الو رمع نبا نع هوري مل دهاجم لوق نم فوقوملاو « اضيأ هيلع

 خيش ىح نب ديعس نع ىرالا هاور دقو < قرطاا نم ءىش ىف كلذإ دوجو ال هناف رمع نبا نع ثيدحلا اذه ىور

 لاق « سرلا ةراشإو ركذلا وه امتافو لاتقلا ىف ىنعي « اوطلتخا اذإ » لاق رمع نبا نع روكذملا هدانساب هيف ىراخبلا

 « سع نبا ثيدح ىلع رصتقا اذكم , انایکرو امايق نولصيف كلذ نم رثكأ اوناكن اف » ملم ىنلا لاق : رمع نبا

 : اوطاتخا د هلوق دعب دازو ؛ ءاوس ىراخبلا هقاسام لثمروكذملا ديعس نع فاح نب مثيلا نع يليعامسإلا هجرخأو

 « امن اف ر هلوق ن۰ فيحصت ىلو الا ءامايق ١ ىراخبلا ىف هلوق نأ اذه نم نيبتو . ه١ ١ سأرلا ةراششإو ركذلا وه امئان

ور نم هجرخأف « هنيبو جرج نبا نيب ةطساولا ابف نيبو دهاجم ظفل نيب ىرخأ قيرط نم ىليعام الا هقاس دقو
 ةيا

 لاق « سأرلاب ةراشإلا وه ام اف اوطلتخا اذإ و لاق دهاجم نع ريثك نب هللا دبع نع حيرج نبا نع دم نب جاجح

 ةراشإو ركذلا وه امئاف اوطاتخا اذإ دهاجم لوق لع رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوم ىنثدح » جرج نا

هلوقب ريبعتلا ببس اذه نم نيبتف « مهمادقأ ىلع امايق وأ انابكر اواصيلف اورثكناف د لَ ىنلا نع دازو « سأرلا
 

 هتياور نم ال هبأرب هلاق امنإ ادهاجم نأ اضيأ نينو « ةرياغم رمع نبا ظفل نيب و هظفل نيب نال « دهاجم لوق وحن »

 ةالص رك ذف ةبقع نب ىموم نع ىروثلا نايفس قيرط نم رمع نبا ثيدح ملسم جرخأ دقو . لعأ هللاو رمع نبا نع

 فوخ ناك اذاف : رمح نبا لاق و هرخآ ىف لاقو ماس نع ىرهزلا قايس وحن فول ا
 وأ ابكار لصيلف كلذ نم ثكأ

 ىف لاق نكل هلك افوقوم ةيقع نب ىسوم نع نمحرلا دبع نب دواد قيرط نم رذنملا نبا هاورو < ءامبإ ”ىموب اات

 ىف كلام ىورو . هلك هعفر كلذ ىضتقاف « 2 ينلا نع اذه, ربخي ناكر مع نب هللا دبع نأ عفان انربخأو , هرخآ

 « يب ىنلا نع الإ كلذ ركذ رمع نب هللا دبع ىرأ ال : عفان لاق  ہرخآ ىف لاق نکل كلذك عفان نع أطوملا
 داذو

 هاورو « ةرقبلا ةروس ريسفت ىف هجولا اذه نم فاصملا هجرخأ دقو . < امابقتسم ريغوأ ةلبقلا لبقتسم » هرخآ ىف

 ةالص ىف علي هللا لوسر لاق » هظفل و هجام نبا هجرخأ كش ریغب هلک اعوفرم رمع نبا نع عفان نع رمع نب هلا ديبع



 اخو ۹٤۳ - ۹٤٤ ثيدحلا

 نم دشأ فوخ ناک ناف » هرخآ ىف لاقو هيبأ نع ملاس قايس وحن ركذف « ةفئاطإ ىلصي مامالا نوكي نا : فوخلا

 عوفر وه له « « كلذ نم دشأ فوخ ناك ناف » هلوق ىف فلتخا هنأ لصاحلاو . ديج هدانسإو « انابكرو الاجرف كلذ

 ىنعملاو ‹ ودعلا ناك نإ ىأ (كلذ نم رثكأ !وناک ناو) هلق ٠ ملعأ هللاو . هعفر حجارلاو « رمع نبا لغ قرنا

 ةاعارم كرت زاجو « ناكمالا بسح ذئنيح ةالصلا تزاج كلذل ماسقنالا نم فيش رثك اذإ ودعلاو دّدشأ اذإ فوخلا نأ

 اذهمو ‹ كلذ ريغ ىلإ ءاميالا ىلإ دوجسلاو عوكرلا نغو « عوكرلا ىلإ مايقلا نع لقتنيف « ناكرألا نم هيلعردقي ال ام
 كلذ ىف ىعازرالا بهذم ىأيسو « تقولا تاوف یشخ ىتح كلذ نوعنصي ال : ةيكلاملا لاق نكل و « روما لاق

 ةبقع نإ ىسوم عفان نيبو هنيب ثيدحلا اذه ىف لخدأ دقو « عفان نم ريثكلا عم جرج نبا : ( هيبنت ) . باب دعب
 ىرهزلا نم هنع قازرلا دبع هجرخأ رخآ دانسإ هيف جرج نبالو « عفان ىف سانلا تبثآ هنإ لاق نمل ةيوقتلا اذه ىنف

 هيبأأ نع ملاس نع

aفوألا ةالص ىف ًاضعب مهم سرع یاب  

 رب ولا ديم نع یره زا نع ديلا نع برح نب دم انتدح لاق جر "نب ةويح اشم ~~ 4
0 

 ك اوکو يكف تیا تر ا یا اق »ل املا: 6 ورابع نب نع ء ةع دع نب هلا دبع

 ةفئاطلا تن و ا اوخإ ا أودحس و ةيناثلل ماق 7 اود و دعت كم مهنم سان مع و

 « أضعب ممم سُر نک- و الص ىف مهلك سانلاو « ُهَمَم اودحسو اومكرف ئرخألا

 الف ةلبقلا ةمج ىف ودعلا ناك اذإ ةروصلا هذه لع : لاطب نبا لاق ( فوخلا ىف اضع مهضعب سرح باب ) هلق
 نآرقلا فالخ اذه سيل : ىواحطلا لاتو . رهع نبا ثيدح ىف ةيضاملا ةروصلا فالخم « هذه ةلاحلاو نوقرتفي

 ةيفيكن يب مث . يَ هنايبب كلذو ٠ ةلبقلا ريغ ىف ودعلا ناك اذإ ( ىرخأ ةفئاط تأتلو إل ىلاعت هلوق نوكي نأ ذاوجل
 ملو « ىديب ا انثدح » ليعامسالا ةياور ىف ( ىديبزلا نع ) هلق . لعأ هللاو ةلبقلا ةبج ىف ودعلا ناك اذإ ةالصلا

 ال : لاقو رازبلا هجرخأ ىرهزلا نع دشار نب نامعنلا هيلع هقفاو « هنع برح نب دمع ةاور نم الإ هثيدح نم هرأ
 هلق . هيلع درت ىديبزلا ةياورو . ه !دلاغ نبا ىنعي بيهو الإ هنع الو « نامعنلا الإ ىرهزلا نع هاور معن

 ىئاسنلا ةياور ىف ( هعم اودج نيذلا ماقف ةسيزاثلل ماق مث ) هلق ..« هعم د ىنييمشكلا داز ( منم سان عكرو )
 اومكرف د اضيأ امهتياور ىف ( اودجو اومكرف ) إو . « همم اودمج نيذلا رخأتف ةيناثلا ةمكرلا ىلإ ماق مث » ىليعامسالاو

 ةمكرلا اولك أ له هذه ىرهزلا ةياور ىف عقب ملو « نوركي » ىليعامسالا داز ( ةالص ىف ) هلق . « لب ىنلا عم

 ىف دازف ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع هخيش نع مجلا ىب نب ركب ىلا قيرط نم ىئاسنلا هاور دقو « ال مآ ةيناثلا

 ىلأ دنع تباث نب ديز نعو ةفيذح نع بابلا ىفو . ةمكر ةعكر ىلع مراصتقا ىف عرصااك اذهو ء اوضقي ملو » هرخآ

 نع دهاجي قيرط نم ىاسنلاو دوادوبأو لسم هاورام هل دهشي و ؛ ىفاسنلا دنعرباج نعو « نايح ناو ىتاسنلاو دواد

 راصتقالاب و « ةمكر فوخلا ىفو نيتمكر رفسلا فو اعبرأ رضحلا ىف يبن ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرف » لاق سابع نب

 دحاو ريغو ىرعشالا ىسوم وبأو ةريره وبأ هب لاقو ‹ امممبت نمو ىروثلاو قحإ لوقي دحاو ةعكر ىلع فوخلا ىف

 ىرابلا عف ٠ 5 جهه سم
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 لاقو . كلذ نم لبسأ فوخلا ةدش ىف مهضعل نع ىتأيسو < فوخلا ةدشب كلذ ديق نم مهنمو « نيمياتلا نم

 » مامإلا عم ةمكر هب دارملا نأ ىلع هذه دهاجم ةياور اولوأتو « ددع رصق ال ةئيه رصق فوخلا رصق : روبجلا

 دعب ةالصلا اوديعي مل ىأ « اوضقي ل ١ قباسلا ثيدحلا ىف هلوق نوكب نأ لمتحي : اولاقو « ةيناثلا قن هيف سيلو

 ةالص ةيفيكل ضرعت فوخلا ةالص ىف ةيورملا ثيداحالا نم ءىش ىف عسةي مل : ( ةدئاف ) . لعأ هاو © نمآلا

 سكملا وأ ةدحاو ةيناثلاو نينتث ىلوالاب ىلصب نأ ىلوآلا له اوفلتخاو « رصق اهلخدي ال هنأ ىلع اوعمجا دقو « برغملا

 دما ءاقل و نوصحلا ةضحانم دنع ةالصلا ساپ 1

 اوردقي مل نإف « هسفنل راكرما لك اعإ األص ةالصلا ىلع اوردقي لو حفلا ايت تاك نإ : ءئازوألا لاقو

 ةهڪر اوا اوردقت مل ناف « نيتك اواصيف اونا وأ لاتقلا فشكسني ىتح َةالصلا اورخأ ءاعإلا ىل

 ةضمانم دنع تْرضَح : ذأ لاقو . لوحكم لاق هيو . اونمأي ىتح اهورخ يو ؛ ”ريبكسلا مزح ال نيكد جسو

 «راهنلا عافترا دمب الإ لص رف « ةالصلا ىل اوريقي لف - لاتقلا لامتشا تشاو - رجفلا ةءاضإ ا

 امف امو اينّللا ةالصلا التب یني امو : نأ لاقو .انل حقق « یوم ىلأ مم حنو اهانيلصف

 رباج نع لس ىلأ نع ريثك ىبأ نب یی نع كزاہم نب لع نع بيكو انت دح لاق بع شو ٥

 ىح ّرصعلا تيلص ام « للا لوسر اي : لوقيو شيم راَفك بب ل قدححلا موي ربع ءاج » لاق هللا دبع نبا

 لضو امون ناخ نإ لت لاق د اهيلص ام هللاو انأَو : ل ئبنلا : لاقف . بیم نأ سلا تاک

 « اهب برغل ىلص "مث «ٌسسشلا تباغ ام دعب معلا

نالا ةبلغو « ابحتف ناكم] دنع ىأ ( نوصحلا ةضدانم دنع ةالصلا باب ) هلق
 ءاقل و ) هلق . كلذ ىلع ةردقلا ىلع 

 هذه صخ فنصملا نأك : رينملا نب نيزلا لاق < صخألا ىلع معألا فطع نم وهو ( ودعلا
 ءاجرلا عاتجال ةروصلا

 ريخأتلا رافتغا ىضتقي رفظلا لوم ءاجرلاو فوخلا ةالص ةعورشم ىضتقي فوخلا ناف « ةلاحلا كلت ف فوخلاو

 لاتو ) هلو ٠ هب لاق نم دنع اهريغ ىف محلا ةروصلا هذه ىف كلا فلاع اذملف « حتفلا ةحاصم لاكتسا لجال

 ةياور ىفو « نكمم ىأ ( حتفلا أيهت ناک نا ) هلق  ديسلا باتك ىن هنع لسم نب دياولا هركذ اذك (حلا ىعازوألا

صت وهو ريمضلا ءاهو ةدحومم « حتفلا ام ناك نا د ىسباقلا
 لاكشإ هيف : ليق ( ءامإلا ىلع اوردقي مل ناف) هلو . فيح

 نبا لاق . بقعتو « كلذ هراضحتسا بزعيف ةشهد عقت نأ الإ « لةعلا لوصح عم رذعتي ال ءامإإلا نع رجعلا نال

 ىلا لاطب نبا راشأو « ءامإلا رذعتي فيك فرع تلغتشا اذإ حراوجلاو باقلا لاغتشاو برحلا رشاب نم : ديشر

 ىر ناك ىعازوألا نأ لمتح و « لاتقلاب لاغتشالل مميتلاوأ ءوضولا نع زجعلاب روصتي كلذ ىلع ةردقلا مدع نأ

 ىلإ ةراشإ هيف ( ريبكتلا مز الف ) هلوق . ذئنيح اهلا ءاعإلا نع زجعلا روصتيف ءاعإلا ىف اطرش ةلبقلا لامقتسا

 ةعصل فوحلا ىف ةدحاو ةمكر ىلع راصتقالا زاب : ل نم لوت باوصلاو ٠ رظ هيف روهجلا نم باوجلا اذه ( ١(

 لعأ ةتناو . كاذب ثيداحألا



(fo ۰ ` 4) ثيدحلا 

 نيرخآ ىف ىرتخبلا ىبأو ريبج نب ديعسو ءاطع قيرط نم ةبيش ىنأ نبا یورو ‹ ىروثلاك “یرجب لاق نم فالخ
 مهتالص كلتف « يك أ هللاو هقا الإ هلإ الو هلل دملاو هللا ناحبس : اولوقف ةالصلا ترضحو نافحزلا قتلا اذإ » اولاق

 ناق « اريبكت لجرلا ةالص نوكنت نأ ”ىرحي ) ةقباسملاو دارطلا دنع ناك اذإ : حلاو دهام نعو « ةداعإ الب
 *ىوي ةدحاو ةعكر ةقباسملا دنع ”ىزحي : هيوهار نب قمح لاقو . هجو ناكن يأ هتأز جأ ةدحاو ةريبكت الإ نكي ل

 نوكسي نأ لمتحي : ىنامركلا لاق ( لوحكم لاق هو ) هلق . ةريبكتف ردقي مل ناف « ةدجسف ردقي مل ناف « ءاي اهب

 نم هنع هريسفت ىف ديمح نب دبع هلصو دقو . ىهتنا ىراخبلا قيلعت نم نوكي نأ لمتحتو « ىعازوآلا مالك نم ةيقب

 « نيتمكر باودلا ربظ ىلع اولص ضرالا ىلع اولصي نأ ىلع موقلا ردقي مل اذإ » ظفلب ىعازوألا > قيرط ريغ

 نبا ركذ : ( هيبنت ) . « ضرالاب اولصيف اونمأي ىتح ةالصلا اورخأ اوردقي مل ناف « نيتدمسو ةمكرف اوردقي ل ناف
 ريخأتلاو « ةردقلا رذعتب اطورشم ءامإإلا لعج هلأ كلذو « شوشم ىعازوالا مالكل ىراخبلا قابس نأ ديشر

 نمآلا لمجل « نيتمكر اولصيف اونمأي وأ » لاق مث . لاتقلا فاشكنا ريخأتلا ةياغ لعجو « ءاعإلا رذعتب اطورشم
 الو لص دق فاشكنالا نأب اذه نع ىنامركلا باجأو ؟ هميسق نوكي فيكف نمآلا لصحي فاشكنالا يسق
 نمآلاف اذه لعف «٠ فاشكنا ريغب ددملا لاصتاو ةوقلا ةدايزب لصح نمآلا نأ ا « ةدواعملا فوخل نمآلا لصح

 وأ لعفلاب نيتمكر ةالص ىلع هانعف ءاوردقب مل ناف  هلوق امأو . نيتمكر ةالص ىضنقا لصح امهيأ فاشثكنالا ميسق
 . ماتلا نمالا لصح ىح ىأ اورخأ اهيلع اوردقي مل ناف د لاق لوألا همالك نم ذخؤي اذهو « ةدحاوف » ءامإلاب
 « هخم رات ىف ةفيلخ » هركذو « هنع ةداتق قيرط نم ةبيش ىنأ نباو دعس نبا هلصو ( سنأ لاقو ) هلق . لعأ هللاو
 رضح اذإ ةالصلا نع ةداتق لئس ١» رمع ظفل و « ةداتق نع نيرخآ نيبجو نم « ةرصبلا رابخأ » ىف ةبش نب رعو

 ايأ ىنعي - سيق نب هللا دبعو سانلا ةمدقم ىلع ذئموي وهو رتست اوحتف مهنأ كلام نب سنأ ىنثدح : لاقف لاتقل

 نم فورعم لب اضيأ ةانثملا حتفو ةلموملا نوكسو ةيناقوفلا ةانثملا مضب ( رتسن ) هلق . « مريم - ىرعشالا ىموم

 رخاوأ ىف هتيفيك ىلإ ةراشإلا ىنأيسو « رمع ةفالخ ىف نيرشع ةنس ىف ناك اهحتف نأ ةفيلخ ركذو « زاوهآلا دالب

 نوكي نأ لمتحي ( ةالصلا ىلع اودقي ملف ) هلق ٠ ةلمهملا نيعلاب ( لاتقلا لاعتشا ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ داجلا
 ليصالا مزجو . ىعازوالا نع مدقت ام قفاويف « اضيأ ءامبإلا نع زجعلل نوكي نأ لمتحيو « لوزنلا نع زجعلل
 ةبش نب رع ةءاور ىف ( راهلا عافتدا دعب الإ ) هلو . لاتقلا ةدش نم اليبس ءوضولا ىلإ اودحي مل مهنأ هببس نأب
 كلت نم د ىنيمشكلا ةباود فو 3 ةالصلا كلت لدب ىأ ( ةالصلا كلت ىرسي ام) هل . «راهتلا فصت”نا ىتحد

 طابتغالا هدام نأ اذه نم نهذلا ىلإ ردابتي ىذلاو « املك ايندلا ةفيلخ ةياود ىف ( امف امو ايندلا ) هلق . « ةالصلا
 ةدايعب الإ ةدابعلا نع اولغتشي مل ممنوك هطابتغا هجوو « تعقو ىلا ةيضقملا ىه اذه ىلع ةالصلاب دارملاف ‹ عقو ع

 « نيلفاغ اندجت مل تعلط ول » قيدصلا ركب ىبأ لوقك وهو « هوضقف اهنم مهتاف ام اوکرادنت مث < ٩ مدنع اهنم مآ
 ىف تناك ول : هانعمو هتئافلا هذه ىلع ةالصلاب دارملاو « مهل عقو ىذلا تيوفتلا ىلع فسآلا سنأ داس : ليقو

 « قيرط نم » ةطوطخلا ف (۲) « ةفياسملا » اهلملو « لوسألا ىف اذك ( ) ١
 « حفلا دمب اهلاضق ناك_مإل توفت ال ةالملاو « ةالصلاب توفي دق حتنلا نأل « تقولا كاذ ىف ىنعي « اهنم مآ ه هلوق (۴)

 معآ هللاو . هبنض . دابجلا نم مظعأو مثأ ةالصلا نأ ةيعرشلا ةلدألا نم مولمف,الإو



 فوخلا باتك ١- ظ ٤۳٦

 رعشي اهيف امو ايندلا ىلع ةالصلا سنأ راثيا : لاقف رينملا نب نزلا اذهب مزج نميو < ملعأ هللاف ىلإ بحأ تناكاهتقو

 اذه هلوقو « حتفلا تاف نإو تقولا ىلصي نأ ىري ناكاسنأ نأو « روكذملا هداهتجا ىف ىسوم ىبال هتفلاخمب

 ىف سنأ ةصقف الإو ‹ ظفللا ىف ةقفاوملا دارأ هنأكو « ىهتنا « اف امو ايندلا نه ريخ رجفلا اتعكر ١ ثيدحل قف

 ىلصل كل ذك ناك ول هنأ ىسوم ىبأ داهتجا ةفلاخ نم سنأ نع هركذ اف شدخمو ؛ ا عا

 ىج انثدح ) هلق ٠ لعأ هللاو ؟ افلاخم دعي فيكف هعم نمو ىسوم ايأ قفاو هنكل « ءاعإلاب ولو هدحو سنأ

 نب ىحن د ىرخأ قو « ىسوم نب ىح ١ ةخسن یف رذ ىبأ ةباور ىف عقوو < تاياورلا:مظعم ىف اذك ( عيكو انثدح

 طاغوهو « رفعج نب ىسوم نب ىح » خسنلا ضعإ ىفو « ىلمتسملا ةمالعب ةحيحص ةخسن ىهو « دمعملا اذهو « رفعج

 دج مساو « باتكلا خسن نم ضعب امني عمجل ةخسن اهنأ ىلع رفعج نبا ةيشاحلا فو ىسوم نب يحب هيف ناكهلعل و

 رفعج نب ىح دج مسأو « ةليقث ة ةيناقوف ةانثم اهدعب ةمجعملا حتفب تخ بقلملا وهو ملاس نب هير دبع ىسوم نب ی

 رخاوأ ىف هثيدح ىلع مالكلا مدقت ( راج نع ) IEE عيكو باعصأ نم امهالكو ىراخبلا خويش نم امهالكو نيعأ

 ناك له ىتاثلا ىلعو « ادع وأ انايسن ناك له قدنخلا موب ةالصلا ريخأت ببس ىف فالتخالا لقنو « تيقاوملا

 عضوملا اذه ف ىراخبلا حنج لغشلا وهو لوالا ىلاو؟ فوخلا ةبآ لوزن لبقوأ ةرابطلا رذعتل وأ لاتقلاب لغشلل

 تلزن فوخلا ةيآ نوك حيجرت نم مدقت ام هدري الو « ةروكذملا طورشلاب امل مجرت ىتلا راثآلا هيلع لزنو
 ةردقلا مدعإ طورشم ريخأتلا نال هفل اخت ال ةرقبلا ىف ىلا فوخلا ةبآو « كلذ ىلع رقأ هنأ هبجو نال قدنخلا لبق

 اذإ برحلا ىف ريثكلا لغشلاب مهدنع لطبت ال ةالصلا نآل ةلبانحلاو ةيكلاملا منج ىناثلا ىلاو « اقلطم ةالصلا ىلع

 لع هريخأت نأ ىعداف مهضعب سكعو « روكذملا عضوملا ىف مدقت اك ةيعفاشلا حنج ثلاثلا ىلإو « هيلا جيتحا

 ةالص نآل « نآسلا فرعي ال نم لوق وهو : راصقلا نبا لاق « فوخلا ةالص خسن ىلع لاد قدنلا موي ةالصلل

 ناعتسملا هتاف ؟ رخالا لوالا خسني فيكف قدنخلا دعب تلزلأ فوخلا

 ءاعإو بکار بولطلاو بلاطلا ةالص بسس - ه

 ألا كلذك : لاقف تبادل رهَظ ىلع هباحصأو طلا نب ٌليِبْخَرش ةالص يعءازوألل ترك ذ : درا لاقو

 « ةظب رق ا علا دا نب ال »اب يل غب“ ديلولا جتحاو . ت فر ٠ اذإ ان دنع

 هلو ىبلا لاق » لاق رع نب نع عنا نع هيرو انثدح لاق ءاحأ ن لم ”نب هللا دبع اشو - ه5

 لاقف « قیرطلا ىف عملا ميش كر داف . برق ىب ىف الإ را ا نا بازحألا نم

 ًادحا دحاو "في رف وا ین هال کف كلذ انم درب ل لع نقدا اع ایک ايل :

 6 مهم

 [ 40١9 : ىف هفرط ۹٤٩ ثيدحلا ]

 امئاقو د هيلا نيقيرطلا نم ىوحلا ةياور ىفو « شكلا اذك( ءامي]و ايكار بولطملاو بلاطلا ةالص باب ) هلق
 ابلاط ناك نإو « ءاميإ “یو هتباد ىلع ىلصي بولطملا نإ : لوقي معلا لهآ نم هنع ظفحأ نم لك : رذنملا نبا لاق



 :ةرخي ٤٩ ٩ ثب دلا

 فرهو . كلذ هئرجيف هيلع بولطملا دوع فاخىف هبامصأ نع عطقني نأ الإ : ىعفاشلا لاق ٠ ضرأللا ىلع لصف لز

 ببسلا ققحتل ةرهاظ بولطملا ف فوخلا ةدش نأ قرفلا هجوو « بولطملا فالخي ليصفتلا هيف بلاطلا نأ اذ

 بقعتم رذنملا نبا هلقن امو . ودملا هتوفي نأ فاخع امئلو هيلع ودعلا ءاليتسا فاخ الف بلاطلا امأو « اهل ىضتفملا

 ركذو « ةيكلاملا نم بيبح نبا لاق هبو ؛ بولطم نم ابلاط ناتسي مو توفلا فوغ هديق هناف « ىعازوألا مالكب

 ودعلا توف ضرالاب اولزن نإ نوبلاطلا فاح اذإ : لاق ىعازوألا نع هل « ريسلا باتك , ىف يرارفلا نإ وبأ

 ( ديلولا لاتو ) هلؤق . « بلطلا ماد ام عفري ال رصنلا نإ » ءاج ثيدحلا نال « لاح لك ىلع اوبجو ثيح اولص

 نب لیبخرش لاق » لاق ىعازوألا نع رخآ هجو نم ربلا دبع نباو یرطلا هاورو « ريسلا باتك» ىف هركذ اذك
 : ليبحرش لاقف ٠ ضرألا ىلع ىلصف ىمخنلا ىنعي رتشالا لزنف « رهظ ىلع الإ حبصلا اولصت ال : هباحصال طمسلا

 « فوخ ىف طمسلا نب تباث ناك» لاق ةويح نب ءاجر قيرط نم . ةبيش ىبأ نبا هجرخأو « هب هللا فلاخ فلاخي

 . هيخأ عم ناك اتباث لعلف « هب فلوخ فلا : لاقف  ىمخنلا ىنعي  رتشالا لدنف « انايكر اولصف ةالصلا ترض

 مث ةدوسكم ةدحوم اهدعب ةلمهملا ءاحلا نوكسو ءارلا حتفو ةمجعملا مضي روكذملا ليبحر شو « هجولا كلذ ىف ليبحرش
 ريغ ىراخبلا ىف هل سیلو « هتبحص ىف فلتخا دقو اہتمآ ىلو مث صح حتتفا ىذلا وه یدنک نک اس ةيناتحت ءاب

 .ىوق ديلولا نأ هانعم (ديلولا جتحاو) هلق . « تقولا ىف » ىلمتسملا داز (توفلا فوخت اذإ) هلق . عضوملا اذه

 ىف اولص نيذلا نأ ثيدحلا قرط ضعب ىف دجو وا : لاطب نبا لاق « ةصقلا هذه. بلاطلا ةلأسم ىف ىعازوالا بهذم
 سايقلاب نوكي لالدتسالا هجو نأ هلصاح امركذف كلذ دج وب مل ناف ‹ لالدتسالا ىف انيب ناكسل ان ايكر اولص قيرطلا

 ىلإ لاقتنالاو ناكرآلا مامت] كرت بلاطلل غوسي كلذك ضرتفملا اهتقو نع ةالصلا اورخؤي نأ كتل وال غاس اكف

 ةالصلا كرت ىضتقي هب رومأملا لاجعتسالا نأ ةبج نم لالدتسالا هجو نأ ىدنع نيب لاو : رينملا نا لاق . ءاممإلا

 « لوصولا ىف دجلا دوصقم فاني لوذألا نآل < نيرخالل عقو اک باودلا ىلع ةالصلا وأ ٠ مفعل ىرج اک الصأ

 « ضراعملا دوجول اهل مريخأت نأكو « عارسإلاب صاخلا سماللل هتضراعم ةيصعم لوزنلا نأ ىل-ع اونب نولوالاف

 ناكل اولز“ مهنأ انضرف ولف « انابكر اولصف اهتقو ىف ةالصلا بوجوو عارسالا بوجو ليي اد نيب اوعمج نورخألاو

 راشأ دق رينملا نبا هلواح ىذلا اذهو . ىهتنا ةفلاخلا نم هيف امل مهب نظي ال وهو  عارسإلاب مالل اداضم كلذ

 ال : هلوق امأو . لاتحالاب لقنلا ىف مزجلا نسحتسي لف حلا ثيدحلا قرط ضع ىف دجو ول : هلوقب لاطب نبا هيلا
 ام اذه ىف ىلوألاو , فيقوت ريغب ةالصلا ةئيه رييغتب ةفلالا مهب نظي ال لاقي ناب هلثب ضرتعف « ةفل اغلا مهب نظي
 ىح ةالصلا اورخأ نيذلا نال « ةيولوآلا قيرطب هنم لالدتسالا هجو نأ رينملا نب نزلا هقفاوو طبارملا نبا هلاق

 نكمي ام فيك وأ - ءامإلاب تقولا توفي ال نم ةالصف « تقولا اوتوف مهتوك عم اوفنعي مل ةظيرق ىنب ىلإ اولصو

 مع وهو ٠ ةيراج ريذصت جلاب وه ( ةيريوج انثدح ) هلو . لعأ هاو . اهتقو جرخي ىتح ةالصلا ريخأت نم ىلوأ
 ىف ىراخبلا خيش ءامسأ نب دمع نب هللا دبع نع ملم ةياور ىف ( رصعلا دحأ نيلصي ال ) هلو . هنع ىوارلا هللا دبع

 ءاش نإ ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ةيقب عم ىزاغملا باتك ىئ كلذ نم باوصلا نايب ىقأيسو « ربظلا د ثيدحلا اذه

 نايفس ىلإ قب ىنلا هثعب ذإ سينأ نب هللا ديبع ثيدح بلاطلا ةالص ىف دواد وبأ جرخأ : ( ةدئاف ) . ىلاعت هللا
 نسح هدائسإو « ءاعا ”ىوأ ىلصأ انأو ىثمأ تقلطناف اهتوف تيشفع رصعلا ترضحو هتبأ رف , لاق يلذهلا



 فوملا باتك 224 ١-

 برحلاو ةراغوإلا دنع ةالصلاَو « حبصلاب سلقلاَو ريكبتلا ساب - ٦

 نا » كلام نب سنأ نع انما تباثو بیم نب زيزعلا دبع نع داخ انت دح لاق د دسم شريم - ۷
 ءاسف موف ةحاسب انت اذإ انإ ريح تہ رخ وک أهلا : لاقف بکر م « رسب حبصلا لص هَل هللا لوسر

 مهبلع راف - شيلا سيملاو : لاق - سيجار دم : نواوقيو كلا ىف نومي اوجر . نيرذنلا ٌحابَص

 <من « لَو هلا لوسرل تراصو ؛ ئاكلا ًةيْحِدل دع يراه ارا ىَسَو ةلتاقلا لعق « کر هللا لوسر

 : لاق ؟ اهتربمأ ام نأ تل تنأ ءدمحم اب اي : تباثل زيزعلا دبع لاقف . « اقتع اهقادص لمجو « اجور

 مف .اهتنفك اهتم
 هلق . هجرأ وهو ةدحوملا ميدقتب « ريكبتلا  نيقيرطلا نم ىنمشكللو « رثكالل اذك ( ریبکتلا باب ) هلق

 ثيدح هيف دروأ . اضيأ ريكتلابو ةالصلاب ةتاعّتم ىهو © ةمجعم اهدعب ةزمهلا رسكب ( ةراغإلا دنع ةالصلاو )

 قيرط نم « ذخفلا ىف ركذي ام باب » ىف ةالصلا لئاوأ ىف مدقت دقو < بكر مث سلغب حبصلا ىلص ےب هنأ سنأ

 اقايس متأ وهو ‹ هلوطب ثيدحلا «ةادذلا ةالص اهدنع ىلصفريبخ ازغ قلب هللا لوسر نا د هلوأ و سنأ نع ىرخأ

 ىف مدقت دقف « تباث ةياور ىلع بيهص نب زيزعلا دبع ةياورل لمح هيف « سيخلاو دم : نولوقيو » هلوقو انه ام

 تراصف ) هلو ٠ ملسم دنع تباث ةياور ىف امنأو  سيخلاو ه هلوق سنأ نم عمسي مل زيزعلا دبع نأ روكذالا بابلا
 ةيحدل تراص لب كلذك سيل و « اعم اممل تراص اهنأ هرهاظ ( لَ هللا لوسرل تراصو « ىلكسلا ةيحدل ةيفص

 ىزاغملا ىف هيلع مالكلا ةيقب ىتأيسو ٠ روكذملا بابلا ف هحاضي] مدقت اک مقلي هللا لوسرل دعب تراص مث الوأ

 فوحلا ةالص نأ ىلإ ةراشالل فوحلا ةالص باوبأ ىف ةمجرتلا هذه لوخد هجوو . ىلاعت هللا ءاش نإ حاكنلا فو

 كلذ ىلإ راشأ « ةلتاقملا ماحتلا دنع فوخلا ةدش ةالص ىف هطرش نم هطرش اك تقولا رخآ ىلإ ريخأتلا اف طرتشي ال

 برحلا ىف لوخدلا لبق اهتقو لوأ ىف ةالصلا ىلإ ةردابملا نيعت ىلإ ةراشإلل نوكب نأ لمتحمو . رينملا نب نيزلا
 هلل ًأركش ‹ رورس ثداح لك دنعو ؛ لوہم ىمأ لک دنع روثأم ركذ هنالف ریکتلا امأو . ودعلا أب لاغتشالاو

 ىلاعت هقا مهحبق دولا ايس الو هؤادعأ هيلا بسن ام لك نم هل ةئريتو ىلاعت

 ناثيدح ىضم اف اهنم رركت « ةلوصوم ةعوفرم ثيداحأ ةتس ىلع فوخلا ةالص باوبأ تلمتشا : ( ةمتاع )

 ةتس نيسباتااو ةباحصلا نع راثألا نم اهيفو . سابع نبا ثيدح الإ امج رخت ىلع لسم هقفاو ةصلاع ةعبرآلاو

 لعأ هاو .دهاجم رثأ وهو لوصوم دحاو اهنم « راثآ



 4أ 4A فم دملا

 نيديعلا باتک- ۳
 هيف للا نیدیبلا ف بيساب - ١

 رثا دبع نأ هللا دبع نب لا ىنربخأ لاق ئرهألا نع بيش انريخأ لاق نالا وبأ نُشر - ۸

 « هلل لوسراي : لاقف يي هللا لوسر قأف «اهذخأف قولا ىف ٌعابَ ٍتَرَتسِإ نم هج رع ّدخأ » لاق رع نبا

 هلا ءاش امّرمع ثيل . هل الخال نم سابل هذه ا: هم هللا لوسر هل لاقق « دوف ديملل اهم لمحت « هذه عتب
 لوسراب : لاقف ول هللا وسر اهب أف رع اهب بقا «جاببو ةع لي هللا لوسر هيلإ لسرأ مت « تين

 اسي : هللا ءلوسر هل لاقف . ةا هذي لإ تاسرأو « هل قالَ ال نم سابل هذه امن تلق كنإ لل

 « كّتحاح س وأ

 ةلمسبلا تطقسو « ركاسع نبال هوحنو « هيوبش نب ىلع ىبأ ةياور ىف اذك ( هيف لمجتلاو نيديعلا ف باب ) هلق
 باب ه هلوق ىلع نيفابلاو ليصالا ةياور ىف رصتقاو . «باتك» لدب « باوبأ » لمتسملا ةياور ىف هلو « رذ ال

 قربتسا نم ةبج رع ذخأ) لق . « امهف » ىنهيمشكلا ةياود فو « ديعلا سنج ىلإ عجار « هيف ه ىف ريمضلاو « حلا
 نييماشلا دنسم ىف ىتاربطلاو ليعامسالا هج رخأ اذكو ‹ هجوأ وهو لوالا ىف ميجو واوب ءدجو د ا ضب 39 « نيعضوملا ىف نيتمجعم لاذو ءاخو ةزمهب ءذخأ » رثك الل اذك ( لّ هللا لوسر ىتأف اهذخأف « قوسلا ىف عابت

 ءارشلا وهو ذخألا موزلم دارأ هنأب لوألا ىلامركلا هجوو . هيف ىراخبلا خيش ناهلا ىنأ ىلإ قرط نم دحاو ريغو
 اموزجم مالا ةغيصب رثكالل اذك ( اب لمجت هذه عتبا ) هلق . موسلا دادأ هلعلف ٠ كلذ هنم عمتي مل هنآل رظن هيفو
 ةزمهب ةدمتعم خس ىف طبضو « لمجم هذه عاتبا د ىخرسلاو ىلمتسملا نع رذ ىنأ ةياور ىف عقوو . هباوج اذكو
 ابعاتبي نأ نذأتسارمع نأك نيءاتلا ىدح] تفذخل لمجتت هلصأ نأ ىلع لمجت مال مضو ةروصقمو ةدودم ماوفتسا
 « هذه » هلوق ىلامركلا لاقو . افلأ تنظف ءاتلا ةحتف عبشأ ةاورلا ضعب نوكي نأ لمتحو « لِي ىنلا اب لمجتيل
 هيجوت ةع باتنك ىف مدقت دقو « امسنج اهب قحتليو اهنيع ىلإ ةراشإ ربظي ىذلاو « لاق اذك « ةبجلا عوق ىلا ةراشإ

 ديعلا) هلق . اريرح تناك اهنوكل ةبجلا نع هرجز امنو « لمجنلا لصأ ىلع مب هريرقت نم ةذوخأم اهنأو ةمجرتلا
 . حيحص امهالكو « ملاس ةياور هذهو « عفان ةياور ىهو ديعلل لدب « ةعمجلل » ظفلب ةعمجا بانك ىف مدقت ( دوفولاو
 ىنيمشكلا ةياور ىف ( كتجاح ام بيصتو اهعيبت ) هلو . امهدحأ ىلع وار لك رصتققاف اعم امهركذ ربع نبا نأكو
 دا رملاو « ميسقتلا وأ لوالاك وهف واولا ىنعمب « وأ ه نأ لمتح ىناثلاو « اهنمثب بيصتو لوالا ىنعمو « بيصت وأ »

 ىلاعت هللا ءاش نإ سابللا باتك ىف ثيدحلا اذه دئاوف ةيقب ىلع مالكلا قأيسو . لعأ هقلاو كلذ نم معأ وأ ةضياقملا
 نيديعلا ىف هبايث نسحأ سبلب ناك هنأ ربع نبا ىلإ حيص دانساب قهيبلاو ايندلا بأ نبأ ىور : ( ةدئاف)
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 ديملا موب قردلاو بارلا صاب - ؟
 هادح ئدسألا نجا دبع نب دمم نأ و رمع انربخأ لاق ربو نبا انث دح لاق دحأ اشو - غو

 ىلع عجاف « تاب اني ابشن ناتيراج ىينعو فم للا وسر لع لن » تلق ةشئاع نع ورع نع

 هللا وسر هيلع لبقأف ! يم بلا دنع ناطيشلا ةرامزم : لاقو ىنربكناف ٍركبوبأ لخدو . بجو لوح شارلا

 « انجرح امهْرمَع لف الف . امد : لاقف اللا هيلع

 ] ۴۹۳1 1 °۳ ‹ ۹۷ , ¥4 ° ۹۲ : ىف هفارطأ - ۹٤۹ ثيدحلا ]

 نيهتشل : لاق امو ب ئبلا ْتْلَأس امإف « بارلار راب نادوسلا هيف بعليإليع موي ناکو د - ۰

 : لاق تام اذإ ىح . ةدفرأ یب ای کود : لوقي ومع ىلع ید ةءارو ىتاقأف . من : تلق ؟ نير

 « ىبهذاف : لاق . من : تلق ؛ كبح

سرتلا ىهو ةقرد عمج قردلاو « ةبرح عج ةلمهملا ركب بارحلا ( ديعلا موي قردلاو بارحلا باب ) هلق
 . 

 ناك كلَ نوكي نأ نكت و « هيلا جورخلا ةفض ىف الو ديعلا ةئس ىف هل لخدم ال ديعلا ىف حالسلا لح : لاطب نبا لاق

 موي هعم بارحلا باحصأب جرخ الر هنأ بابلا ثيدح ىف سيل نكل ٠ حالسلاب رابظتسالا ىأرف افئاخ اب راح

 نأب ةيشاحلا ىف رينا نبا باجأو . ةمجرتلا ثيدحلا قباطي الف ىنعي < حالسلاب بهأتلاب هباحأ ىمأ الو « ديعلا

 اضيأ ةجرتلا ىف سيلو . ه ١ هريغ ىف رفتغي ال ام طاسبنالا نم هيف رفتغي ديعلا نأ ىلع لالدتسالا ىراخبلا دارم

 جرخ ناك هنأأل « ىلصملا نم يلو هع وجر دعب ناك اإ ةشيخلا بعل نأ رهاظلا لب « ديعلا ىلإ جورخلا لاح هدييقت

 رك اسع نباو رذ ىبأ ةياور نو « بوسنم ريغ رثكالل اذك ( دحأ انئدح ) ھلو . عجرب مث لصيف راہلا لوأ

 نب دمحأ انثدح د هيوبش نب ىلع يآ ةياور ىف عقوو 5 جرختسملا ىف يعن وبأ مزج هبو 5 ىسيع نب دمحأ انئدح 5

 نبا وهف بوسنم ريغ <« دمحأ انئثدح , ىراخبلا ىف ام لك : لاق ثيح نكسلا نب ىلع نأ قالطإ ىضتقم وهو ءحلاص

 . نويأدم ىناثلاو نويرصم لوالا دانسإلا اذه رطشو « ىرصملا ثراحلا نبا وه ( ورمع انريخأ ) هلق . اص

 . اياب نيرشعو ةثالث دعب ىنأيسو « ىنم مايأ ىف د ةورع نع ىرهزلا ةياور ىف داز (ٌّلِلَي هللا لوسركىلع لخد) هلق

 تناكامهادحا نأ ةبلس مأ ثيدح نم ىتاربطلاو ه راصأالا ىرإ وج نم » هدعب ىذلا بابلا ىف داز (ناتيراج ) هل

 حييلف قيرط نم ايندلا ىبأ نبال نيديعلا فو « مالس نب هللا دبعل اتناك امهنأ ىلسلل نيعبرالا ىو « تباث نب ناسحل

 نأ لمت نكل < ىرخألا ةيمست ىلع فقأ مو . حيح هدانسإو « ناينغت اهتبحاصو ةمامحو و ةورع نب ماشه نع

 مب رش ىلع شو ةباحصلا ىف اوفنص نيذلا ةمامح ركذي ملو « حاكسلا باتيك ىف 2 هركذ دقو بنيز ةيناثلا مسا نوكي

 ناينغت » اضيأ ماشه ةءاور ىف لسمو « فدلاب نايرضت ىأ نيءافب « نافقدت » ىرهزلا ةياور ىف داز ( ناينغت ) هلق

 وهو فاكلا رسكب لاب ركلا اضيأ هل لاقيوأ حتفت دقو ربشالا ىلع لادلا مضي فدلاو « نيفدي ١ ىاسنلاو , فدي

 )١( هتركذ » ةطوطخلا ف «
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 «ثاعب موب راصنالا هب تا واقت اء , هدعب ىذلا بابلا ثيدح ىفو « رهزملا وهف هيف تناك ناف « هيف لجالج ال ىذلا
 وهو فزعلا نم ءافو ىاذو ةلمم « تفزاعت اع د ةرجملا ف فنصدلل و « ءاجم وأ رغ نم ضعبل مهضعب لاق ىأ

 ءا وهو فذقلا نم وهو ىازلا لدي ةمجعم لاذو نيعلا لدب فاقب « تفذاقت » ةءباور قو ؛ ىود هل ىذلا توصلا

 جردراخلاو سوألا ديدانص هيف لتق موي ثاعب موب نأ رك ذي ماشه نع ةيلم نب داح ةياور نم دمحالو « ضعبل مهضعل

 نبا لاقو « هدحو ةديبع وأ ابمجيأ : هعبت نمو ضايع لاق ةثلثم هرخآو ةلمرم اهدعبو ةدحوملا مضب تاوه

 نع نادلبلا مجعم ىف ى ركبلا ديبع وأ كح اذكو « هدحو ليلخلا ىنعي نيعلا بحاص اهمحيأ : لماكلا ىف ييثالا

 ةنيدملا نم عضوم وه : ىركبلا لاق « ةياهنلا بحاص هعيتو فيحصت هنأب بيرغلا ليذ ىف ىسوم وبأ مزجو « ليلخلا
 ةمجرت ىف ىنابفصالا جرفلا ىلأ باك ینو « سوال نصح مسا وه : ةياهنا بحاصو ىسوم وبأ لاقو « نيتليل ىلع
 الو . كانه مهل ةعرزم ىف ةعقولا عضوم ناكو « محل لاومأ ةيف ةظيرق ىنب راد ىف عضوم وه : تلسالا نب سيق ىبأ

 نم رووشم مون ثاعب موب : ىلاطحلا لاق . فرصلا كرت هيف رهشألا : علاطملا بحاص لاقو ٠ نيلوقلا نيب ةافانم

 ام ىلع مالسإلا ىلإ ةئس نيرشعو ةئام ةمئاق برحلا تيقب و « جرزخلا ىلع سوال ةميظع ةلتقم هيف تناك برعلا مايأ

 تعقو ىلا برحلا نأ موب هنآل رظن هيفو ‹ نيحيحصلا حارش نم ةعامج اذه ىلع هعبت : تلق . هريغو قحس] نبا ركذ

 هلوسرل هللا همدق اموب ثاعب موب ناك و ةشئاع لوق ةرجحلا لئاوأ ىف ىتأيسف كلذك سيلو « ةدملا هذه تماد ثاعب موب

 « رابخألا باععأ نم امهري.غو ىدقاولاو قع نبا هركذ اذكو« مهتارس تلتقو مؤلم قرتفا دقو ةنيدملا مدقف

 اوناكو  راصنالا نم هيقل نم لوأ ىن كب ىلا اوقل نيذلا ةيناملا وأ ةتسلا رفنلا نأ هديناسأب دعس نبا ىور دقو
 ةعقو تناكامبأ لعاو : هل رصنلاو مالسالا ىلإ ماعد امل هل هولاق ام ةلمج ىف ناك_ اشيرق اوفلاحيل ةكم ىلإ اوهدق دق

 ةيناثلا اومدق مث « ىلوالا ةعيبلا ىهو « هوعيابف اهيات ىتلا ةنسلا ىف اومدقف « لباقلا مسوملا كدعوف « لوألا ماع ثاعب

 ةرجحلا لبق تناك ثاعب ةعقو نأ ىلع كلذ لدف . اهات ىتلا لئاوأ ىف لب ىنلا رجاهو ءاسفن نوءبس مثو هوعيابف
 موي ناكه نإ : باعيتسالا نم تباث نب ديز ةمجرت ىف بلا دبع نبا لوق نم حصأ وهو « دمتعملا وهو « نينس ثالثب
 . نينس سمخ ةرجهلا لبق ثاعب موي نوكيف ٠ ةرشع ىدحإ نبا ناك لِي ىنلا مدق نيحو « نينس تس نبا ثاعب
 نبا ركذ ايف اهلوأ ناكو « ةريبش ةريثك مايأ ىف اهركذ ىتلا ةدملا جررخلاو سوألا نيبحلا نيب برحلا تماد معن

 اوناكو موفلاخ ا نينطوتسم دوها اودجو ةني دملا اولزن' ال جرزخلاو سرالا نأ امهريغو ىلكلا نب ماشهو قحبإ
 تناك تح مهيب قافتا ىلع اولازي ملف « ناسغ كلم ةلبج ىنأ ةدعاسمب ةليوط ةصق ىف دوهيلا ىلع وبلغ مث « مرهق تحت

 نب كلام ىلع لزن هبلعت ىنب نم بمك هل لاقي لجر بسب  ارغصم ةلمهملاب - ريم برح مهني تعقو برح لو
 مهني تناك مث « نييحلا نيب برحلا ببس كلذ ناكف ريم هل لاقي سوآلا نم لجر هلتقف « هفلاخ ىجررخلا نالي
 نب نيص> برحو « ىناثلاو لوالاراجفلا مويو ؛ ةلمبمو ءافب عراف مويو « تالمه.ب ةرارسلا موي اهربشأ نمعْناقو

 ناكو دعا دلاو ريضح هيف سوألا سيئر ناكو ثاعب موي كلذ رخآ ناک نأ ىلإ ‹ سيق نب بطاح برحو « تاسالا

 ‹ نامعنلا ن ورمع جرزخلا سيئر ناكو < هتحارج نم ةدم دعب تام مث ذئموي حرجو « بئاتكلا ريضح هل لاقي

 محلا نب سيقل اذكو جرزخلا نم هريغو ناسخ و « اوربظتسا دق اوناكنأ دعب اوم زف هعرصف لاتقلا ىف مهس هءاجو

 ىرهزلا ةباور ىف ( شارفلا ىلع عجطضاف) هلق . مهنيواود ىف ةروهشم ةريثك راعشأ كلذ ف سوآلا نم هريغو

 ىرابلا ق ه * جهود م
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 ماشه ةياور ىف (زكب وبأ ءاجو ) هلق . هبوب فتلا ىأ « ىجست » لسم ةياور ىفو « هبوب ىثغت » هنأ ةروكذملا
 ( ىنرهتاف) هلق . < هتي كلَ ىنلا لخد نأ دعب اهل ارئاز ءاج هنأكو ركب وبأ “لع لخد » هدعب ىذلا بابلا ىف ةورع نبا

 ل ل Sl ا اهرهتناف د ىرهزلا ةياور ىف

 قتشم رامزملا وأ ةرامزملا نال « فدلا وأ ٠ ءانغلا ىنعي يملا رسكب ( ناطيشلا ةرامزم ) هلق ٠ . امهلعفلف ناتيراجلا امأو

 صد ىلا ةفورعملا ةلالا هب ثيمسو « ءانغلا ىلعو نسحلا توضلا ىلع قلطيو « ريفصلا هل ىذلا توصلا وهو ريمزلا نم

 دمحأ دنع ةبلس نب دامح ةباور ىفو . ركذلا نع بلقلا لغشت دقف « ىبلت املأ ةبج نم ناطيشلا ىلإ اهتفاضإو « ام

 مذ ناطيشلا ىلإ هتبسن و ؛ توصلا رومزملا :ىطرقلا لاق < لِي هللا لوسر دنع ناطيشلا رومزع أ هللا دابعاي : لاقق »

 فشكف د ىرهزلا ةباور ىف ( هيلع لبقأف ) هلق . اهحتف ىكحو ميلا مضب ضايع هطبضو « ركب ىل ربظ ام ىلع
 ةياور ىف داذ ( امهعد ) هلو . افتلم ناك هنأ مدقت دقو « هسأر فشكف » حيلف ةياور ىفو « هبجو نع علي ىنلا
 قيدصلا هنظ ام فالخ حاضيإو 0 امهكرتب الا لياعت هيفق « انديع اذهو ًاديع مرق لكل نإ ركب اأ اي » ماشه

 هذه نم هتثبا ىلع راكنالا هل هجوتف امان هنظف هبوثب ىطغم هدجوف لد هنوكل لَم هلع ريغب كلذ اتلعف امهنأ نم

 ًادنتسم كاذب لب ىنلا نع امايق كلذ راكن] ىلإ ردابف « وهللاو ءانغلا عم نم هدنع ررقت امل ابحصتسم هجوالا

 رورس موي ىأ « دبع موي هنأب ةككملا نايبب ان ورقم كىلا هفرعو « لاملا لب ىنلا هل حضوأق « هل ربظ ام ىلإ

 قيدصلل غاس فيك : لاق نمع لاكشإلا عفتري اذ و ٠ سآرعالا ىف ركني ال اي اذه لثم هيف رکنی الف ‹ ىعرش

 هلوقو فئاوطلا نم ىأ « موق لكل » هلوق فو . هفسعت نخ ال اباوج فاكتو ؟ كلَ ىنلا هرقأ ءىش راكنإ

 نامو ملو ةنيدملا مب ىنلا مدق هسنأ نع حي دانساب نابح نباو قاسنلا فو ٠ ناجربملاو زورينلاك ىأ «ديعود

 ىف حرفلا ةهارك هنم طبنتساو « ىحضالاو رطفلا موي : امهم اريخ امهب ىلاعت هللا كلدبأ دق : لاقف « امهف نوبعلي

 كرشم ىلإ ةضيب هيف ىدهأ نم : لاقف ةيفلحلا نم ىنسنلا ريبكلا صفح وبأ خيشلا غلاب و « مهم هبشتلاو نيكرشملا دايعأ
 نمل امف ديعلا ةالص ءاضق ةيعورشم ديع مايأ اهناب ىنم مايأ ةيمست نم طبنتساو . ىلاعت هللاب رفك دقف مويلل ايظعت
 ىف قكيو « ةلآ ريغب و ةل آب هعامسو ءانغلا ةحابإ ىلع بابلا ثيدح ةيفوصلا نم ةعامج لدتساو . دعب ىتأيس اک هتتاف

 ام ىنعملا قيرط نم امهنع تفنف « نيتينغمب اتسيل و » امطوقب هدعب بابلا ف ىذلا ثيدحلا ىف ةشئاع جرصت كلذ در
 نوكسو نونلا حتفب بصنلا برعلا هيمست ىذلا ملرتلا ىلعو توصلا عفر ىلع قلطي ءانغلا نال 0 طفللاب امم هتبثأ

 هيف ام قيوشتو جيبمتو ريسكتو طيطمتب دشني نم كلذب ىمس امن ]و اينغم هلعاف ىمسي الو . ءادحلا ىلعو ةلمهملا
 تايلغملا هفرمي اي ءانفلا فرعي نم اتسيل ىأ « نيتينغع اسيل م اهوق : ىطرقلا لاق < حيرصت وأ شحاوفلاب ضيرعت

 ٠ نماكلا ثعبيو نكاسلا كرحب ىذلا وهو « هب نبرهتشملا دنع داتمملا هانغلا نع زرحت اهم اذهو ‹ كلذب تافورعملا

 : لاق « هج رحت ىف فلتخي ال ةمرعلا رومأألا نم امهريغو رنلاو هاسنلا نساحم فصو هيف رعش ىف ناك اذإ عونلا اذهو
 بسني نم ريك ىلع تبلغ ةيناوهثلا سوفنلا نكلأ « هم رحت ىف فلتخي ال ام ليبق نف كلذ ىف ةيفوصلا ةعدتبا ام امأو

 تاعيطقت و ةسقباطتم تاكرحب اوصقر تح « نايبصلاو نين اجلا تالعف مونم ريك نم ترہظ دقل ىح « ريخلا ىلإ

 لاوحالا ىنس رمشي كلذ نأ و ؛ لامعالا ا نأ لإ ع عز حقاوتلا ىهتناو « ةقحافتم

 أرقيو مدارم سكمي نأ ىغبنيو . ه | ناعتسملا هتلاو ةفرخلا لهأ لوقو « ةقدنزلا راثآ نم  قيقحتلا ىلع - اذهو
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 ىلع مالكلا ىتأيسف تاللا امأو . ازومبم ةليقث ةيناتحت ةانثمإ زمه ريغب ةروسكملا ةفيفخلا نونلا ضوع « ءىس »

 ‹ اع رحت ىلع عامجإلا موق ىكح دقو « ةيرشآلا باتك ىف فزاعملا ثيدح ىلع مالكلا دنع اهيف ءالعلا فالتخا
 سرعلا ف فدلاب برضلا ةحاب] نم مزاي الو . ىلاعت هللا ءاش نإ نيقي رفلا ةبيش نايب رکذ نسو ؛ هسكع مهضعل حو
 للي هفافتلا امأو . ىلاعت هللا ءاش نإ سرملا ةملو ىف كلذ رك ذنس ا هوحنو دوعلاك تالألا نم هريغ ةحابإ هوحنو
 ىلع لاد هراكن] مدع نكل 2 كلذ ىلإ ءاغصالا نع عفتري نأ ىضتقي هماقم نوكل كلذ نع ضارع] هيفف هيوثب
 درو ام لع رصتقيف وبللاو بعللا نع هزنتلا لصالاو « لطاب ىلع رقي ال ذإ هرقأ ىذلا هجولا ىلع كلذ لثم خيوست
 لايعلا ىلع ةعسوتلا ةيعورشم دئاوفلا نم ثيدحلا اذه فو . ملعأ هاو لصالا ةفلاخل اليلقت ةيفيكو اتقو صنلا هيف
 . ىلوأ كلذ نع ضارعالا نأو « ةدابعلا فلك نم ندبلا حورو سفنلا طسب مهل لصح ام عاوناب دايعالا مايأ ىف
 هل ناك اذإ اهجوز دنع یهو هتنب | ىلع لجرلا لوخد زاوج هيفو . نيدلا راعش نم دايعالا ىف رورسلا رابظ] نأ هيفو
 جاوزالا نم عورشم فطعلاو « ءاب ألا ةفيظو بيدأتلا ذإ ؛ جوزلا هكر نإو جوزلا ةرضحب بالا بيدأتو « ةداع كاذب
 مث] هيف نكي مل نإو وغللاو وهللا نه هزنت ريخلا لهأ عضاوم نأو « اهتدوم بالجتساو ةأرملاب قفرلا هيفو . ءاسنل
 ىلع تائتفا كلذ ىف نوكي الو ٠ هراك:] ىلإ رداب هلثم هركتسي ام هخيش دنع ىأر اذإ ذيملتلا نأ هيفو . مهنذاب الإ
 « هتقي رط نم فرعي ام هخيش ةرضح ذيبلتلا ىوتف هيفو « هبصنمل لالجإو هتمرحلا ةباغرو هنم بدأ وه لب « هخيش
 . ةعيرذلا هذه دس ىلإ ردابف هب | لع بضغيف ظقبتسي نأ ىثفع مان لِي ىنلا نأ نظ ركب وبأ نوكي نأ لمتحيو
 كلذ ىن اه تلي ىنلا صيخرت عم اهنأ ىلع ةلالد « اتجرخل اههبترمغ لفغ اللف ١ ثيدحلا اذه رخآ ىف ةشئاع لوق ىفو
 ةرضح مالكلا نم ءايحلل ربظب ايف ةراشالاب كلذ ىف امعانتقاو < امهتجرخاف اهلع هبضغ تيشخو اهبأ رطاخ تعاد
 ركتي مل ړل هنآل هکوام نكت مل ولو ءانغلاب ةيراجلا توص عام زاوج ىلع هب لدتساو . ملعأ هللاو ابنم ربك أ وه نم
 زاوجلا لع نأ نخ الو . جورحلاب ةشئاع امهلا تراشأ نأ ىلا اترمتساو « هراكنا ركنأ لب هعامس ركب ىبأ ىلع
 امهدرفأو ةاورلا ضعب امهعمج دقو رخآ ثيدح اذه ( ديع موي ناكو ) هلو . لعأ هاو كلذب ةنتفلا تنمأ اذإ ام
 قزوج لا دنع عقوو ٠ دجاسملا باو.أ ىف ةورع نع ىرهزلا نع رخآ هجو نم ىلاثلا ثيدحلا اذه مدقت دقو « مبضعب
 هيف بعلي ) هل ٠ لوالاكل وصوم هنأ اذ نيبتف « ديع موب ناك- ةدئئاع ىأ  تلاقو » انه بابلا ثيدح ىف
 « مارح د لسم ابلصوو ةقلعم ةياور ىف دازو « دجسملا ىف نوبعلي ةشيحلاو » ةروكذملا ىرهزلا ةباور ىف ( نادوسلا
 مهتداع نأب رعشي قايسلا اذه : ىربطلا بحلا لاق « « دجسملا ىف نوبعلي شبح ءاج  هيبأ نع ماشه ةباور نم مسلو
 ناب رعشي اذهو « دجسملا ىف نوبعلي اوماق ةشبحلا دفو مدق امل د نابح نبا ةياور ىف عقوو < ديع لك ىف كلذ
 مهتداع نم ناكو ديع موي فداص مههودق نوكي نأ لاتحال امهنيب ىنانت الو « مودقلا لاحم كلذ ىف ممل صيخرتلا
 ال د لاق سنأ نع دواد وبأ هاور ام هديؤيو « ديع لك موي نوبعلي اوراص مث مهتداعك كلذ !واعفف دايعالا ىف بعللا

 نم مظعأ مدنع ناك قلب همودق موي نأ كش الو « مهب ارحب اوبعل كاذب احرف ةشبحلا تبعل ةنيدملا ب ىلا مدق
 « بعللا هبش نم هيف امل دج لا نم وهو برحلا ىلع بيردتلا هلصأ ناك نإو ابعل امس : رينملا نب نزلا لاق « ديعلا موي
 امإو عك هللا لوسر تلأس اماف ) هلق . هنبا وأ هابأ ناك ولو هنرق كاذب موبو هلعفي الو نعطلا ىلإ دصقي هنوكل
 اذهو « اهنم لاوس نع وأ هنم ءادتب | كلذ ىف ال نذأ ناک له هل عفو ناک ابف اهنم ددرت اذه ( نيرظنت نيهتشت : لاق
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 عم اني الف ىوارلا مالك نوكيف ماللا حتفب نوكي نأ لمتحو ٠ ابمالك هنأ ىلع ماللا نوكسب تل أس نأ ىلع ءانب

 .نب ديزي قيرط نم ىاسنلا ةباور قف : كلذ ىف امنع تاياورلا تفلتخا دقو « نرظنت نيهتشت لاق امإو » هلوق كلذ

 : لاقف اهوح نايدصلاو - صقرت ىأ  نفزت ةيشبح اذا عقلي ىلا ماقق « نايبص توصو اطغل تعم ه اهنع نامور

 تددو  نيباعلل تلاق اهنأ ملم دنع اهنع ريمع نب ديبع ةياور فو « اهأدتبا هنأ اذه قف « ىرظناف ىلاعت « ةشئاع اب
 ىبأ قيرط نم ىتاسنلا ةياور قو « اهل نذاق كلذ هنم تسقلا اهنأب امهنبب عمجيو « تلأس اهنأ اذه قف « مارأ ىتأ

 هدانسا « معأ : تلقف ؟ مهلا ىرظنت نأ نيبحتأ ءاريمح اي قلم ىنلا ىل لاقف « نوبعلي ةشيحلا لخد د اهنع ةملس
 حح

 ذئموي ملوق نمو » تلاق امنع ةدايزلا نم هذه ةملس ىبأ ةياور ىفو . اذه ىف الإ ءاري+اركذ حيحص ثيد> ىف رأ لو

 نا د سنأ ثيدح نم نابح نباو جارسلاو دحالو « ةشوحلا لوق ةياكح وهو « بصنلاب هيف ذك ابيط مساقلا ابأ
 : عاص دبع دم : نولوقي لاق ؟ نولوقي ام : لاقف « محل مالكب نوملكتيو عقلي ىنلا ىدي نيب نفزح تناك ةشبجلا

 اوطبها ) ىلاعت هلوق ىف ليق اک واو نودب ةيلاح ةلمج یهو نیقصالتم ىأ ( هدخ ىلع ىدخ هءارو ىنماتأف ) هلق
 ةللس أ ةياور فو « هبكنم ىلع ىسأر تعضوف » لسم دنع هيأ نع ماشه ةباور ىفو ( ودع ضعبل كضعب

 ©" هيئذأ نيب رظنآ اهنع ريمع نب ديبع ةياور فو « هدخ ىلإ ىبجو تدنسأو هقتاع ىلع یقذ تعضوف ه ةدوكذملا
 انأو ىفرتسيف » ةورع نع دمب ةينآلا ىرهرلا ةياور ىفو . اهنيبأ ةلس ىبأ ةياورو « هبراقتم اهناعمو « هقتاعو
 ظفل نم هطابنتسا ىف رينملا نب نيزلا ىلع هب بقعتيو « همادرب ىنرتسي » ظفلب دجاسملا باوبأ ىف مدقت دقو « رظنأ

 ؛ ءادرلا ماقم كلذ ماق اذإ مرحم ىذوأ جوذ نم هب رتسن نم فلخ مايقلاب رتستلاب ةأرملا ءافتكا زاوج بابلا ثيدح

 لع بصنلاب ( كنود : لوقي وهو ) هلق . ءادرلاب رتسنلا دوجو ىلع صيصنتلا اهف عقو دقو « ةدحاو ةصقلا نآل

 ىب اي ) هلو . طيشنتو محل ضيبتو نذإ هيفو « بارحلاب مهمل وهو فوذحم هب ىرغملاو ءارغإلا ىنعمب ةيفرظلا

 ليقو ؛ مهل سنج مسا وه ليقو « ةشبحلل بقل وه لق « حتفت دقو ءافلا رسكو ءارلا نوكسو ةزمحلا حتفب ( ةدفرأ

 انمأ : ب ىنلا لاقف « ربع ممرجزف » ةورع نع ىرهزلا ةياور ىف داز « ءامإلا ىنباي ىنملا ليقوربكالا مدج مسا
 ؛ اب مييصحخل ءابصحلا ىلإ ىوهاق د لاق ثيح رجزلا هجو ةريره ىبأ نع ديعس نع اضيأ ىرهزلا نيبو « ةدفرأ ىنب
 اذه نأ ىنعي هنأك« ةدفرأ ونب مهناف , هحيمص ىف ةناوع وبأ دازو , دابجلا ىف ىتأيسو « رمع اي معد إب ىنلا لاقف

 ال ام محل رفتغي هنأ ىلع هيبنت هيف : ىربطلا بح ا لاق . مهلع راكنا الف ةحابملا رومالا نم وهو مهتقيرطو مهنأش

 نم جارسلا ىورو . ىجا صنلا هيف درو ام ىلع رصتقيف بعللا نع اههيزنت دجاسملا ىف لصالا نآل « مهريغل رفتغي

 « ةحمس ةيفينحب تشعب ىلإ ‹ ةحسف اننيد ىف نأ دوه ملعتل , دئموي لاق إب هنأ ةشئاع نع ةورع نع دانزلا ىبأ قيرط

 ناكابف ذاوجلا هجو قلي ىنلا هل نيبف دجاسملا هيزنت ىف لصألا ىلع ىنب رمع نأكو « صيصختلا مدمب رعشب اذهو
 ؛ ىلوالا ماللا رسكب ( تالم اذإ ىتح ) هلق . مهاري ناك لِي ىنلا نأ لع نكي مل هلمل وأ ٠ هريرقت أيس اي هليبس اذه

 « فرصن أ ىذلا انآ نوكأ ىتح ىلجأ نم موقي مث و هقيرط نم لسمو ,مأسأ ىذلا انأ نوكأ ىتحد ىرهزلا ةياود قو

 « هدنع ىتازنم رظن ال « ال : لوقأ تلمجل : تلات ؟ تعبش امأ : تعبش امأ ١ ىناسنلا دنع نامور نب ديزي ةباور ینو

 « هنذأ » ضايرلا ةطوطخم يف ) ١(



 )0 ٩۵۲ هو. كيدحلا

 : لاق . لجعتال : تلق ؟ كلبسح : لاق مث ىل ماقف « لجعت ال هلا لوسر اي : تاق « اهنع ةبلس ىبأ ةياور نم هلو
 ىرهزلا ةياور ىف حاكنلا ف دازو « هنم قاكمو ىل هماقم ءاسنلا غلبي نأ تيبحأ نكلو مهيا رظنلا بح ىب امو

 ١ اهرسكزوحيو ريدقتلا نم لادلا مضإ «,اوردقا ر اًوقو < وبلا ىلع ةصيرخلا نسلأ ةثيدحلا ةيراجلا ردق اوردقاف »

 اک مالسالا لوأ ىف ناک هنأ و كسلا اذه خسن ىعدا نم هب كسم دقو « ةباش ذئنيح تناك انآ ىلإ كلذب تراشأو
 « باجحلا لوز دعب ناك كلذ نأ ىلع لاد ,هئادرب ىنرتسي ٠ املوق نأب درو :؛ دجاسملا باوبأ ىف هتياكح تمدقت

 رخفلا تدارأ « رئارض امه تراص نأ دعب عقو كلذ نأب رعشم « ىل هماقم ءاسنلا خلبي نأ تببحأ , الوق اذكو

 ناكو ةشبحلا دفو مدق امل عقو كلذ نأ نابح نبا ةياور نم مدقت دقو « اهغولب دعب عقو كلذ نأ رهاظلاف « نماع
 هنع باوجلاو اذه وحن ءىش دجاسملا باوبأ ىف مدقت دقو « ةنس ةرشع سمخ ذئنيح اهرمع نوكسيف عبس ةنس مهمودق

 : بناجألا لاجرلا لعف ىلإ ءاسنلا رظأ زاوج هيفو : ضايع لاق « برحلا تال آ ىلع ىددآألا نيرمت نم اهيف امل ةفقاثملا
 شبحلا ىلإ ةأرملا رظن باب » هيلع ىراخبلا مجارت نمو « كلذب ذاذلتسالاو نساحما ىلإ رظنلا نمل هركي امن هنآل

 هنأ حصالاف ةوبش ريغب امأو « انافتا مارخ ةنتفلا ةينشخ دنعو ةوهشب رظنلا امأ : ىوونلا لاقو «ةيير ريغ نم مون و

 « هيف ام ىلا ةراشإلا تمدقت دق اذهو « ةشئاع غواب لبق كلذ نوكي نأ لمتحي هنأب ثيدحلا اذه نع باجأو . مرح
 لاحلا ىف هفرصت نأ نكمأ دصق الب حقو نإو « مهتادبأو مههوجو ىلإ ال مارح مهيعل ىلا رظنت تناك وأ : لاق
 بابلا اذه ىراخبلا ةمجرت نيب عمج | هجو باوبأ ةئس لعل ناس . دجاسملا باوبأىف هدئاوف ةمقب تمدقت دقو . ىبتنا

 ىلاعت هللا ءاش نإ « ديعلا ىف حالسلا لمح نم هركي ام باب د لاق ثيح كانه ىلا بابلاو

 مالسإلا لهأل نديملا ةَتس باپ - ٣
 تعم : لاق ءارتلا نع ا تم : لاق از قربخأ لاق ةبعش انك لح لاق جاَحَح اسم س ۹۵۱

 باصأ دقف لمف نف «رحنتف و <من « صن نأ اذه انموي نم أدبنام َلَوَأ نإ » لاق ”بطخم كَم یبا
. 
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 اهنع للا ضر ةشئاع نع هيبأ نع م اثه نع ةماسأ وبأ انت دح لاق ”ليعامس "نب ديبع شرو - ۲

 .: تلاق ثامْب موي راصنألا تلواقت امب ناي راصنألا ىراوج نم ناتيراج ىدنعو ركب وبأ لخد » تلاق

 ”لوسر لاقف ؛ ديع موي ىف كلَ ؟ هب هللا لوسر تيب ىف ناطيشلا ریما : ركب وبأ لاقف . نيتهم اتسيلو

 ' «انديع اذهَو ءاديع موق لكل نإ « ركب ابأ اي : هل نا

 دازو معن وبأو جرختسملا ف ىليعام الا هيلعرصتقا دقو « رثكالل اذك (مالسالا له ال نيديعلا ةنس باب) هلق
 « ديعلا ىف بعللا هيف ناك هنأكو « افيحصت هارأ ديشر نبا لاق  ديعلا ىف ءاعدلا و ةمجرتلا لوأ ىف ىوحلا نع رذ وبأ
 .نم هكح ذخؤي ديعلا ةالص دعب ءاعدلا ناب هجوي نأ لمحو ؛ بابلا ىيدح نم ىناثلا وهو ةشئاع ثيدح بسانيف ىنعي
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 : لاقف ديع موي لسو مب هلا لوسر قتل , هنأ ةلئاو ثيدح- نم ىدعنبا ىور دقو . ىلوالا قيزطب اهدمب بعللا زاوج
 هب درفت دقو « فيعضوهو ىأشلا هار ] نب دم هدانسإ فو « كنمو انم هللا لبقت معن : لاقف ‹ كنمو انم هللا لبقت

 كلذ » لاقف كلذ نع كلي هللا لوسر لأم ةنأ ىماصلا نب ةدابع ثيدح نم قهيبلا ىورف « هيف فلو خو « اعوفرم

 نصح دانساب « تايلماحنا ه ىف انی ورو . ءىث هيف حص مل هنأ دارأ هنأكو  اضيأ فيعض هدانسإو « نیب اتکلا لهآ لعق

 « كنمو انم هللا لبقت : ضعبل مهضعب لوقي ديعلا موب اوقتلا اذا لب هللا لوسر بامحصأ ناك» لاق ريفن نب ريبج نع

 ىلإ بدنلاب هراعشال « انديع اذهو » هلوق نم اهنإ : ليق دقف رثك لا اهبلعرصتقا ىتلا ةمجرتلل ةشئاع ثيدح ةبسانم امأو

 ؛ هيلع باثي ام ةجرد ىلا ةينلاب عفتري دق حابملا نأ هيرقي نكل « ةيبدنلاب فصوي ال بعللا نال رظن هيفو « كلذ
 ىعملا ىلع ةمجرتلا ىف « ةنسلا » لمحت وأ ؛ مالسالا لهأ ةنس بمللا ىلع ةدابعلا ميدقت نأ دارملا نوكي نأ لمتحو

 نبا وه دانسالا ىف روكذملا جاجحو « باب دعب هماتب ىأيس ثيدح نم فرط وبف ءاربلا ثيدح امأو . ىوغلاا

 ديعب الإ قلعت ال اهنأ عم ةينثتل اب نيذيعلا امف لاق هنا ثيح نم ةمجرنلل هتبسانم رينملا نب نيزلا لكشتساو . لاهنم

 مالا ىه مويلا كلذ ةالصلا نأب ًاراعشإ « ىلصن نأ اذه انموب ىف ههأدبن ام لوأ نإ » هلوق ىف نأب باجأو « رحنلا

 ردقلا اذهو « عبتلا قيرطبف رحنلا موي ربلا لامعأ نم كلذ ريغو ركذلاو رحنلاو ةبطخلا نم اهاوس ام نأو « مهملا
 ىف ىفوتسم ةشئاع ثيدح ىلغ مالكلا مدقت دقو . ىا رحنلا ديعب ةمجرتلا درفت ال نأ نسخ « نيديعلا نيب كزتشم

 ةليق ىذلا بابلا

 جور لبق رطفلا موي لكألا تساي - (

 نب للا ديع اةريخأ لاق مي اننالح لاق نابلس نب دیعس اننادح حرا دبع "نب دع شرو = ۴
 لاقو . « تازع 4 ىتح رطفلا موب و دغ ال هتلی هلا ةلوسر ناكد» لاق نأ نع أ ن ركب ىأ

 6 8 و نبلك د ی ىنلا نع سنا یاد لاق لا ا دع ءاجر نب اج

 ىفو , ريغصتلاب وه ( هقا ديبع ان ربخأ) هلق . ديعلا ةالص ىلا ىأ ( جورخلا لبق رطفلا موي لكلا باب ) هلق

 وبأ هعباتو « ميشه نع نابلس نب ديعس هاور اذكم ‹ ركب ىبأ فذح « سنأ نب هللا ديبع انثدح , یناغصلا ةخسن

 دحأو « ىذمرتلا دنع ةييتق مشه نع هاورو < هجام نبا دنع سلغملا نب ةرابجو « ليعامسالا دنغ ىئارهزلا عيبرلا

 مولكاولاقف مک املا دنع نوع نب ورمعو « ليعامسالاو نابح نبا دنع ةبيش بأ نب ركب وبأو « ةميزخ نبا دنع ينم نبا

 هلعأو « بيرغ حي ىذمرتلا لاق « سنأ نع سنأأ نب هللا ديبغ نإ صفح نع قح] نب دم نع میشه نع د

 ةحداق ريغ ةلع ىهو : تلق . ىراخبلا طرش نم سيل قحا نباو , هيف هيلع فلتخا دقو « شل دم اهشه ناب ليعامسالا

 دقو  هخويش نم نابلس نب ديعس نال ةجرد ىراخبلا هيف لزن اذهلو  هسيلدت نمأف رابخإلاب هيف حرص دق امشه نال

 هب ثدحي نم مهنم هيقل نم ةرثك عم ميشه باعصأ نم قلي ملو هنم هعمسي مل هنوكل ةطساوب هنع ثيدحلا اذه جرخأ

 ءامدقلا مشه باحعأ نأو « نيبجولا ىلع شه دنع ناک هنأب قشمدلا دوعسم وبأ مزج دقو « رابخالاب هيف هنع احرصم

 نب ديعس نأ كلذ دكؤيو : قهبلا لاق « ةروكذملا قع نبا قيرط رضت الف لوألا هجولا ىلع هنع هنوورب اوناك

 حجرف نيروك ذملا نيدانسإلاب مشه نم هنع ىنثملا نب ذاعم ةياور نم هقا مث« نييجولا ىلع ١*٠ ع هاور دق ناجلس



 . EV هوو ۹۵۳ ثيدحلا
 اهقلع دقو« رکب ىبأ نب هللا ديبع نع هل هتياور ىلع میشم ءاجر نب ىجرم ةمباتم كلذ ديؤي و « ىراخبلا عيفص .
 دييقت ةثلاثلاو « سنأ نع رابخالاب هيف هللا ديبع حرصت ةيناثلاو « هذه ىلوالا : دئاوف ثالث تدافأو « انه ىراخبلا .

 « جرخم » ظفلب ىجرم نع رضنلا يأ قيرط نم امهريغو ىليعامسالاو ةميزخ نبا اهلصو دقو ٠ ارتو هنوكب لكآلا
 ین نب دماح ىنأ نع حيحصلا ىف هتادايز ىف رذ وبأ هلصو اذكو « ةدايزلا هيفو مشه ظفل لثم ىفابلاو « ودغي د لد
 نع ةرامع نب ىرح نع دحأ مامإلا هجرخأو « رضنلا بأ نع ىجنسلا دواد بأ نع بعصم نب دم نب نيسحلا نع
 ىلأ نب هللا ديبع نع ثلاث وار هلو , هخيرات ىف ىراخبلا هجرخأ هجولا اذه نمو « ًادارفأ نبلك أيو ١ ظفلب ىج
 لك أي ىتح رطف موي جرخ ام د ظفلب هنع ديح نب ةبتع ةياور نم كاج او نابح نباو اضيأ ليعامسالا هجرخأ ركب
 : باهملا لاق « كلذ ىلع ةموادملا ف حرصأ ىهو . ًارتو رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ ًاعبس وأ اسمخ وأ اثالث تارمت
 لاقو . ةعيرذلا هذه دس دارأ هنأكف « ديعلا لصي ىتح موصلا موزل ناظ نظي ال نأ ةالصلا لبق لك الا ىف ةكحلا
 رعشي و « ىلاعت هللا أ لاثتما ىلإ ةردابم رطفلا ليجعت بحتسا موصلا بوجو بقع رطفلا بوجو عقو ال : هريغ
 لاقو . ةرمج ىنأ نبا كلذ ىلإ راشأو « عيشلا ردق لك ل لاثتمالا ريغل ناك ولو « كلذ نم ليلقلا ىلع هراصتقا كاذب
 اذه ىف دمتعي نأ یشخ هتیب ىلإ هفارصنا لبق ىلصملا ىلإ ودغي ىتح هفاكتعا مي ال فكتعملا ناكا : ةيكل املا ضعإ
 لبق لكلا ةيعورشمب امهنيب قرفف ٠ فاكتعالا باحصتسا نم دمتعي ام مءاصلا باحصتسا رابتعاب راهلا نم ءزجلا
 ىلإ رادب رطفلا ليجعت بحتساف « ديعلا ةالص دعب الإ قلطي ال ناضمر ىف سبحب ىذلا ناطيشلا نال ليقو . ودغلا

 بابحتسا ىف لمن ال : ةمادق نبا لاقو . هدعب ىذلا بابلا ىف دينملا نبال رخآ هيجوت ىأيسو . هتسوسو نم ةمالسلا
 اضيأ ىعخنلا نعو < هيف رييختلا دوعسم نبا نع ةبيش ىبأ نبا ىور دقو . ىهتنا افالتخا رطفلا موب لك الا لبجعت
 ناميإلا قفاوي اع واحلا نالو « موصلا هفعضي ىذلا رصبلا ةيوقآ نم ولحلا ىف امل رقلا بابحتسا ىف ةكمحلاو . هلثم

 لسملاك اقطم ولحلا ىلع رطفي هنأ نيعباتلا ضعإ بحتسا مث نمو « هريغ نمرسيأ وهو بلقلا هب قري مانملا هب ربعيو
 كلذ نع لثس هنأ نوع نأ نع رخآ ىنعم هيف یورو « امهريغو نيريس نباو ةرق نب ةيواعم نع ةبيش ىلأ نبا هاود
 نم ام هبش هل لصحيل ءاملا ىلع ولو رطفي نأ ىغبنيف الإ و كلذ ىلع ردقي نم قح ىف هلك اذه « لوبلا سبح هنا : لاقف
 ناك كلذكو « ىلامت هللا ةينادحو ىلإ ةراشاللف : باهملا لاقف ارتو نملمج امأو . ةرج بأ نبا هيلا راشأ عابتالا
 فلتتم ىرصب فوخلا دض ءاجر ظفلب هوب أو « ىلعم نزوب ىجرم : ( هيبنت ) . كاذب اكربت هرومأ عيمج ىف هلعفب هک
 دحاولا عضوملا اذه ريغ ىراخبلا ىف هل سيلو « هب جاجتحالا ىف

 رحنلا موي لكلا سيسصاب - ۵

 حف نَم » لكم ئبلا لاق : لاق رسنأ نع دمت نع بوبأ نع ”ليعامسإ ان لح لاق د دسم (ثشرَو - 64
 دص للي "ىلا ناکسف « هناريج نيب رک ذو ملا هيف یتش موي اذه : لاقف لجر اقف . ميلف ةالصلا لبق
 « ال مأ ءاوس نم ٌةصخرلا تغلب أ ىردأ الف « ل ىلا هل صرف 1 مل ناش نم لإ بح ةعَّدج ىدنعو : لاق

 [همجل , ۵۰۹ ۲ ۰۰۹ < ۹۸4 , : ىف هفارطأ  ىهو ثيدحلا ]

 لاق امهنع هللا يضر بزاع نب ءارټلا نع ”ىعشلا نع روصنم نع ريرج انآ دح لاق نا اشو - ٠



٠ E۸نيديعلا باتك -  

 نمو « كسلا باصأ دقف انگ سن كس انتالص ىلص نم : لاقف ةالصلا مب ىخألا موي لك يبل انبطخ د

 ینا هللا لور ا : ءارتلا لاخ راين ب ةد وبأ لاقف ٠ هل كن الو ةالصلا لبق هناف ةالصلا لبق كت

 ىف مذ ام لوا ىفاش نوكست نأ تبيحأَو «برشو لک ا موي مويلا نأ تفرعو ةالصلا لبق یناش تک

 اقان اندنع ناف هلا لوسر اب : لاق . ملل ةاش "كاش : لاق . ةالصلا ىنآ نأ "لبق تبدو یناش تصف « ىتبي

 « كدب دحأ نع ئزجن نل . من : لاق ؟ ىنع ىزجتفأ نيتاش ني لإ بح م ةع ان
 اک نيعم تقوب رحنلا موب لك الا فنصملا ديقي ل : هلصح ام رينملا نب نيزلا لاق ( رحنلا موي لك الا باب ) هل

 نا » ءاربلا ثيدح ىف هلوقو « محلا هيف ىهتشي موي اذه د لجرلا لوق سنأ ثيدح نم كلذ هجوو , رطفلا ىف هديق

 ضعإ ىف درو ام فيعضت ىلإ ةراشالا دارأ فنصملا لملو . ىهتتا تقوب كلذ ديقي ملو « برشو لك أ موي مويلا
 نال ء لكألا لبق رحنلا موي ةالصلاب ةءادبلا بابحتسا نم رحنلا مويل رطفلا موي ةرباغم نم هلبق ىذلا ثيدحلا قرط

 ىلع هرقأو ةيحضالا نع”ىز#ت الابحمذ ىتلا نأ للي هل نيبف « رحنلا موي ةالصلا لبق لك أ ةدرب ايأ نأ ءارلا ثيدح ىف

 . ممل ىئح رطنلا موب جرخت ال قاب ینا ناک لاق ةديرب ثيدح نم کاملا ىذمزتا ق درو امامأو“ اهملكألا

 نبا ثيدح نم ىنطقرادلاو ىتاربطلا ىورو « ةرمس نبرباج نع رازيلا دنع هو و «ىللصب ىتح ىحضالا موب معطيالو

 ديناسالا نم لك فو « جرخم نأ لبق اًميش معطي و ةقدصلا جرخم ىتح رطفلا موب جرخ ال نأ ةنسلا نم » لاق سابع

 ىف نيديعلا نم لك ىف مقلب هلك أ عقو : رينملا نب نيزلا لاق « هيلع تلد ام ءابقفلا رثكأ ذخأ دقو , لاقم ةثالثلا

 دعب ةيحضألا ةقدص جارخاو ىلصملا ىلا ودغلا لبق رطفلا ةقدص جارخاف ام ةصاخلا امهتقدص جارخإل عورشملا تققولا

 أدبي نأ هل بحتسا حيذ هل ناك نم : لاقفرخآ اليصفت مهضعب راتخاو « ىرخأ ةبج نم اقرتفاو ةج نم اعممجاف اذ

 بابلا اذه ىف نيروكذملا ءاربلاو سنأ ىثيدح ىلع مالكلا ىنأيسو . ریخت حبذ هل نكي مل نمو « هنم رحنلا موب لكالاب
 هل كسنالو ةالصلا لبق هناف ةالصلا لبق كسن نمو » ءاربلا ثيدح ىف هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نا ىحاضالا باتك ىف

 كسن الو ”ىزحي ال ريدقتب اهتابثإ هيجوت نكمبو « هجوأ وهو ىتاسنلا اهفذحو « واولا تاوئاب لوصالا ىف اذك

 نامثع نع ملم هجرخأ دقو « هلوسرو هللا ىلا هترجېف هلوسرو هللا ىلا هترجم تناک نف د ثيدح نم بيرق وهو « هل
 نإ فسويو ةمثيخ ىنأ قيرط نم ليعامسالا هجرخأو <« هظفلب ريرج نع اعيمج ميهاربا نب قعناو اذه ةبيش ىبأ نبا

 دقو « دحاو مانعم نأ ركذو « محل ةاش هتاشف ةالصلا لبق كسن نمو » ظفلب ربرج نع مهنثالث اذه ناثعو ىسوم

 سنأ ییدح ىفو . لعأ هاو ىنعملاب هاور ناثع نم هيف فرصتلا نظأو ؛ ظفللا اذهب ةمثيخ ىبأ نع لمعي وبأ هجرخأ

 اذإ ىتفملا نأو ؛ هريغ ىلع راجلا راثيإو محللا بيط اهنم دوصقملا نأو « ةيحضالا أ ديكأت دئاوفلا نم ءاربلاو

 امهنم الك تفي نأ زاج ةدحاو ةيضق ىف نانثثا هاتفتساول ىتح « هيلع لع لوسي نأ هلناكق دصلا ةرامأ ىتفتسملا نم هل تربظ

 1 ةجاحلا ردقب هيلع هب ءانثلا ى قحتسي ام هسفن نع ءرملا رابخ] زاوجو « هلاح بساني امب

 يشم ريفي ىلصلا ىلإ جورملا صاب -
 ذ يا عا و 2 ایا هه م 0 2 2

 نب هللا دبع ن ضايع نع دز ىربخأ لاق رفمج “نب دمع انت دح لاق ميم ىلأ "نب ديعس شو س ا
 م



 كثيدحلا 1٦ ] ۹

 ءىش لوف « ىلمملا ىلإ ىخنألاو رطفلا موي ج رخ لَو هللا لوسر ناک لاقى ردا ديعس ىبأ نع حرس ىبأ

 « مهبصوتو « ا ىلع س واج ”سافلاو - سانلا باقم موقيف فرصني 2 ةالصلا هب أديب

 لذي رف : ديعس وبأ لاق . « فرصتی مث هب سا هىشب ساب وأ هتلی نب مطقيت نأ ديرب ناک ن اق . مرار

 انج ثري اذإ ىلصلل انآ الق « رطف وأ ىحنأ ىف - ةيدلا وأ رهو - ناور حم تج رخ ىتح لاذ ل سافا
 لبق بط مفتراف « یب « هبوثب تذبل « لصب نأ لبق يقر نأ ديرب ناور اذاف « تالا "نب ةريثك

 : لاقق . لعأ ال امم ريخ هاو لعأ ام تقف « لمت ام بهذ دق ديعس ابأ : لاقق « ولا مرغ : هل تلتف « ةالصلا

 ! ةةالسلا لبق اهمال « ةالصلا دعب انل نوسلح اونوكي مل سانلا نإ

 اذه ىف هقاس ىذلا ديعس ىلأ ثيدح قرط ضعب ىف درو ام ىلإ ريشي ( ينم ريغب ىلصملا ىلإ جورخلا باب ) هلق

 جرخأ » لاق هيب أ نع ءاجر نب ليعامسإ نع شمالا قيرط نم هجام نباو دواد وأو دمحأ هجرخأ ام وهو « بابلا

 هلق ٠ ثيدحلا «ةنسلا تفلاخ ناررم اي : لاقف لجر هيلا ماقف  ةالصلا لبق ةبطخلاب أدبو ديع موب رينملا ناورم

 « ىقدملا ىشرقلا حرس ىبأ نب دعس نبا ىأ هللا ديع نب ضايعو « ىتدملا ريثكىبأ نبا ىأ ( رفعج نب دم انئثدح )

 ايأ تعم : لاق ضايع نع سيق نب دواد نع قازرلا دبع ةءاور ىف ( ديعس ىنأ نع ) هل . نويندم مهلك هلاجرو

 فورمم ةنيدملاب عضوم وه ( ىلصملا ىلإ ) لوق . دواد نع بهو نبا قيرط نم ةناوع وبأ هجرخأ اذكو « ديعس

 هلو . كلام بحاص ىانكلا ناغ ىلأ نع « ةنيدملا رابخأ » ىف ةبش نب رمع هلاق عارذ فلأ دجسلا باب نيبو هنيب

 سانلا ىلإ فرصنيف د ضايع نع سيق نب دواد قيرط نم نابح نبا ةباور ىف ( سانلا لب اقم موقف فرصني مث )

 ىف ىلصملاب نكي مل هنأب رعشم اذهو < هيلجر ىلع ديع موب بطخ ٠ ةرصتخم ةياور ىف ةميزيخ نءالو « هالصم ىف امن اق

 كلذ ىضتقمو « ناورم عم تجرخ ىتح كلذ ىلع ساملا لزب مف د ديعس ىبأ لوق كلذ ىلع لديو « رينم مقلي هنامز

 بطخ نم لوأ » لاق هنع ناسغ أ نع ةبش نب رمع هاورو كلامل ةنودملا ىف عقو دقو ‹ ناو هذختا نم لوأ نأ

 نيحيحصلا ىف امو « لضعم !ذهو « تلصلا نب ريثك هانب نيط نم ربذم ىلع مهملكن افع نب نامثع ربنا ىلع ىلصملا ىف سانلا

 كلذ لمف ناثع نوكي نأ لمتحو « ىراغبلا ةباور وعن ضايع نع سيق نب دواد قيرط نم لسم هاور دقف حصأ

 نآل ىلصملاب ريثملا ءانيب تاصلا نب ريثك صتخا امو « ديعس وبأ كلذ ىلع علطب ملو ناورم هداعأ یتح ةكرت مث ةرم

 نب ريثك راد دنع ىذلا معلا ىلإ ديعلا موب ىف ىنأ ترب هنأ سابع نبا ثيدح ىف أيس اك« لصملل ةرواحم تناك راد

 ىذلا ىداولا ناحطب نطب ىلع لطت ىعو ن.ديعلا ىف ىلصملا ةلبق تلصلا نب ريثكر اد تناك : دعس نبا لاق « تلصلا

 ةعقبلا كلن ىف ةريهش تراص امل اهنكسل « ةدع هيي ىنلا دعب هراد تلصلا نب ريثك ىب امو . ىهتنا ةئيدملا طسو ىف

 “ل ىلا دهع ىف دلو ريبك یمبات ‹ ىدنكلا ةيواعم نب تلصلا نبا وه روكذملا ريثكو . اهترواجم ىلصملا فصو

 ريثك مسا ناك : لاق عفان ىلا حيحص دانساب دعس نبا یورو « حمج یب فلاحو اهنكسف هدم هيوخاو وه ةئيدملا مدقو

 ‹ حصأ لوآلاو ملي ىنا رك ذب هعفرو رمع نبا ركذب هلصوف ةناوع وأ هاورو . !ريثكر مع هاف اليلق تلصلا نبا

 اهحتق وأ عملا نوكسو مهجلا حتفب دمج یخ نبا وهو ؛ ركذو فرش هل ناكو هدعب نف رمع نم ريثكع امم حص دقو

 ىرابلا حق ٠ ۲ ج۷ - م



 نيديعلا باتك ۔۴ ا }°
 ناک ناف ) ِهِلِوَق : رظن كلذ ةحص ىفو هدنم نبال ةباحصلا ىف هوبأ ركذ دقو « ةدرلا ىف اواتق نيذلا ةدنك كولم دحأ |
 قازرلا دبع داز ( ناورم عم تجرخ) هلو . تابجلا نم ةبج ىلا شيم لا نم ةفئاط جرخم ىأ ( اثعب عطقب نأ ديرب ٠

 ًادبيل ىأ ( هبوثب هتذبجل ) هلق . ىداصنالا ورمع نب ةبقع ىنعي « دوعسم ىلأ نيبو ینیب وهو » سبق نب دواد نع
 دنع عقوو « ركنأ ىذلا وه ديعس ابأ نأ ىف برص « هاو متريغ هل تلقف ء هلوقو « ةداعلا ىلع ةبطخلا لبق ةالصلاب
 ' : لاقف لجر هيلا ماقف . ناورم ةالصلا لبق ديعلا موي ةبطخلاب أدب نم لوأ » لاق بامش نب قراط قيرط نم لسم
 هنأ ىف رهاظ اذهو « هيلع ام ىضق دقف اذه امأ : ديعس وبأ لاقف . كلانهام كرت دق : لاقف « ةبطخلا لبق ةالصلا
 و ابأ وه نوكي نأ لمتحيف « بابلا لوأ ىف تمدقت ىلا ديعس ىنأ نع ءاجر ةياور ىف اذكو « ديعس بأ ريغ
 ةعقاولا ةرباغملا كلذ ىلع لديو د تددعت ةصقلا نوكت نأ لمتحيو « امهعم ناك هنأ قازرلا دبع ةياور ىف عقو ىذلا
 ‹ هعم ربثملا جرخأ ناورم نأ ءاجر ةياور ىفو « ىلملاب ىنب بنما نأ ضايع ةءاود نف « ءاجرو ضايع ىتياود نيب

 نأ ىف مدعب الو « لصملاب نيطو نال نم هئانبب سمو دعب هجارخا كرت ربثملا جارخا هيلع اوركنأ امل ناوم لملف .
 «هنييو هنيب عقو ديعس ىبأ راكنا نأ اضيأ رياغتلا ىلع لدبو « ىرخأ دعب ةرم ةالصلا ىلع ةبطخلا ميدقت هيلع ركن
 ةبطخلا ىأ ( الع ةالصلا دعب انل نوسلحي اونوكي مل سانلا نا ) هلق . سانلا سوءر ىلع عقو رخالا راكناو
 اضيأ كلذ لعف ناثع نأ هدعب ىذلا بابلا ىف ىتأيسو « هنم داهتجاب كلذ لعف ناورم نأب رعشي اذهو (ةالصلا لبق )
 نهلاب نوكي نأ اوراتخا اماو : ريثملا نب نيزلا لاق ٠ ربذملا ناينب دئاوفلا نم ثيدحلا اذه فو « ىرخأ ةلعل نكل
 ةيطخلا نأ هيفو . عماجلا ربنم بشخ فالخم « لقنلا هيلع نمؤيف زرح ريغ ىف ءارحصلاب كري هنوكلل بشلا نمال
 هيف ناكمب نوكي ىلصملا نأ دجسملا نيبو هنيب قرفلاو « بلا ىلع مايقلا نم ىلوأ ىلصال ىف مايق نع ضرألا ىلع
 هيفو 2 مهضعب هارب ال دقف روصح ناكم ىف نوكي هناف دجسملا فالخ < رضح نم لك هتي ٌؤر نم نكستيف ءاضف
 اذا ءاسمألا ىلع ءاملعلا راكنا هيفو « ةرورض نع الا نوكت ال دجسملا ىف اهتالص نأو « ديعلا ىف ىلصملا ىلإ جورخلا
 فالخب ملاعلا لمع زاوجو < ماكحألا ىف ةثحابملاو « هب بخ ام قدص ىلع ملاعلا فلح هيفو « ةنسلا فلاخب ام اوعنص
 ةالصلاب ةءادبلا نأ ىلع هب لدتسيف < فرصني ملو ةبطخلا رضح ديعس ابأ نآل ىلوألا ىلع ك احلا هقفاوب ملاذا ىلوآلا
 هلو « نييعتلا ىلع كلذ ىف لب ىنلا لمف ديعسوب أ لمح : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاق . لع هقاو اهتح ىف طرشب سبل ايف
 ةنسلا لصأ ىلع ةظفاحلا نأ ىأرف « سانلا لاح ريغت نم هركذ امب ىلوآلا كرت نع رذنعاو « ةبولوألا ىلع ناوم
 بايحتسا ىلع هب لدتساو . لعأ هاو اهطرش نم تسبل ايف ةئيه ىلع ةظفاحلا نم ىلوأ  ةبطخلا عامسا وهو -
 لضف عم كلذ ىلع إب ىنلا ةبظاومل ٠ دجسملا ىف امتالص نم لضفأ كلذ نأو ديملا ةالصل ءارحصلا ىلا جورحلا
 هدعب نم اذكو « ةئيدملاب ىلصملا ىلإ نيديعلا ىف جرخم ناك ليم هللا لوسر نأ انغلب : مالا ىف ىعفاشلا لاقو . هدجسم
 :قيضو دجسملا ةعس كلذ ببس نأ ىلا راشأ مث . ةكم لهأ الا نادلبلا لهأ ةماع كلذكو « هوحنو رطم رذع نم الا
 تهرك مهعسي ال ناک ناق « هنم اوجرخي نأ رأ ملدايعألا ىف مهعسي هلهأ دجسم ناكف دلب رمع ولف : لاق ةكم فارطأ
 بولطملا نأل « ءارحصلا ىلا جورخلا تاذل ال « ةعسلاو قيضلا ىلع رودت ةلعلا نأ اذه ىضتقمو : ةداعا الو هيف ةالصلا
 ىلوأ ناك هتياضفأ عم دجسملا ف لصح اذاف ‹ عامتجالا مومع لوصح
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 ةماقإ الو ناذأ رينب ديملا ىلإ بوك لاو شما بيسسإب - ۷٠

 ةلوسر نأ رع ينب لا دبع نع عفان نع هلا ِديَمَع نع نأ ان دح لاق رذنلا نب ےیھا ربا( - ۷

 « ةالصلا دعب بطخم م « رطفلاو ىمضألا ىف ىلصب ناك يلب للا

 [ #55 : ىف هفرط _ ۹۷ ثيدحلا]

 رباج نع ءاطع ىنربخأ : لاق مربخأ رج نبا نأ ماشه انريخأ لاق يسوم ن ميهارإ اشو - ۸

 « ةبطمللا لبق ةالصلاب أدبف رطفلا موي جرخ ل ىبلا نإ » لوقي هتممس لاق هللا دبع نا
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 نذوب نكي مل هلأ د هل ميوب ام وأ ىف ریہ ا نبا ىلإ لسرأ سابع نبا نأ ءاطع ىنريخأو لاق - ۹ ٠

 « الملا دعب ٌةبطحلا اإ « رطفلا موي ةالصلاب

 مو. الو رطفلا موي نذر نک مه الا لا دبع نب رباج نعو « اف نبا نع ءاطع قر س ۰

 » ىمضألا
 ٠ £. اا ا

 « دعب سالا ًبطخ ٤ ةالصلاب ًادبف ماق ا ىنلا نإ » لوقي ةتعمس لاق هللا دبع نب راج نعرو - ۱

 هيف یتا بوٹ طساب البو «لالب دي یل اک وتب وهو نھ رک ذف ءامنلا أف لر لكك لا ین عرف انف

 كلذ نإ : لاق ؟ غرفي نيح نهرك ديف ءاسنلا لأي نأ نآلا مامإلا.ىلع اح ىرتأ : ءاطمل تاق « ٌةَقدَص ءاسنلا

 ؟ اواني ال نأ ملل امو « مهيلع قمل
 ةثالث ةمجرتلا هذه ىف ( ةماقإ الو ناذأ ريغبو « ةبطخلا لبق ةالصلاو « ديعلا ىلإ بوكرلاو ىثملا باب ) هلق

 : لاقف نيتلا نبا هيلع ضرتعا دقف لوألا امأف . ايف ءادنلا كرو ةالصلا نع ةبطخلا ريخأتو هجوتلا ةفص , ماك.حأ

 غب وسنب رعشم كلذ مدع نأب رينملا نب نيزلا باجأو 5 بوكر الو ىثم ىلع لدي ام ثيداحألا نم هر ذ اف سيل

 ىذمرتلا ىنف « ىثملا ىلإ بدنلا ىف درو ام فيعضت ىلإ كلذب راشأ هلعلو « رخآلا ىلع امهد>أل ةي الأو امم لك

 ديعلا ىنأي ناك مب ىلا نا ٠ ظرقلا دعس نع هجام نبا ىفو . « ايشام ديعلا ىلإ جرخم نأ ةئيسلا نم » : لاق ىلع نع

 ام : لاق ىرهزلا نع انغلب : مالا ىف ىعفاشلا لاقو . فاعض ةثالشلا ديناسأو « هوحت عفار ىبأ نع هيف « ايشام

 وهو د رباج ثيدح ىف هلوق نم طبنتسا ىراخبلا نوكي نأ لمت و . طق ةزانج الو ديع ىف ړل هللا لوس ر بكر
 . 52 بوكرلا ىلإ جاتحي ىتح ىثملا ىلوآلا : لوقي هنأكو « هيلا جاتحا نمل بوكرلا ةيعورشم « لالب دب ىلع اك

 قافترالا ؤكوتلاو بوكرلا س عماجلاو 3 لالي ىلع اکو فوقولا نم بعل املف هيلجر ىلع 6 2 ىلا ٍبطخ

 ىف هيلع مالكلا ىأسو « بابلا ثيداحأ نم رهاظف ىتاثلا کلا امأو ‹ طبارملا نبا كلذ ىلإ راشأ « امهنم لكب

 هنأ ىف ةحمرص لسم دنع ديعس ىنأ نع باش نب قراط ةءاورف « كلذ ريغ نم لوأ ىف فلتخاو . هدعب ىذلا بابلا

 ىرصبلا نسملا ىلإ حيح دانساب رذاملا نبا ىورو « ناثع كلذ ىلإ هقبس لب ليقو « هلبق بابلا ىف مدقت اک ناوم



 000 و ا د ا نيديعلا باتك - ١٠ ` ع
 « ةالصلا اوكردي مل اسان ىأرف  ةداعلا ىلع ىنعي  مهطخ مث سانلاب ىلص « ناثع ةالصلا لبق بطخ نم لوأ » لاق
 ىف ةعاملا ةحلصم ىأر نامثع نال . ناورم اهب لّعا ىتلا ريغ ةلعلا هذهو . ةالصلا لبق بطخم راص ىأ « كلذ لعفف
 نودمعتي ناورم نمز ىف اوناكمبنإ : ليق نکل ؛ةبطخلا مهعامس] ىف مهتحلصم ىعارق ناوم امأو  ةالصلا مهك اددإ
 ةحلصم ىعار امتإ اذه ىلعف « سانلا ضعب حدم ىف طارفإلاو بسلا قحتسي ال نم بس نم اهيف امل هتبطخ عامس كرت
 نع ىور دقو . هيلا بسن كلذلف « هيلع بظاوف ناورم فالخب ٠ انايحأ كلذ لعف ناثع نوكي نأ لمت و « هسفن
 هايور ةبيش ىنأ نباو قازرلا دبع نال  رظن هولاق ايفو « هنع حصي ال : هعبت نمو ضايع لاق , نانع لعف لثم رمح
 هضرامي نکل « حيد دائسإ اذهو « مالس نب هللا دبع نب فسوي نع ىراصنالا ديعس نب ىح نع ةنييع نبا نع اعيمج
 اردان هنم كلذ عوقوب عج نو « رع نبا ثيدح اذكو « هدمب ىذلا بابلا ىف روك ذملا سابع نبا ثيدح
 مدق ىتح د دازو سابع نبا ثيدح وحن ديزب نب هللا دبع نع ىعفاشلا جرخأ دقو < حصأ نيحيحصلا ىف اف الإو
 ىورو « هتج نم ةنيدملا ريمأ ناك هنال ةب واعمل اعين كلذ لمف امن ناورم نأ ىلإ ريشي اذهف « ةبطخلا مدقف ةيواعم
 رذنملا نبا ىورو «ةيواعم ديعلا ىف ةالصلا لبق ةبطخلا ثدحأ نم لوأ , لاق ىرهزلا نع جرج نبا نع قازرلا دبع
 « ناورم رثأو نيرثالا نيذه نيب ةفل اخ الو : ضايع لاق . ةرصبلاب دايز كلذ لعف نم لوأ نأ نيريس نبا نع
 كلاثلا كلا امأو . لعأ هللاو « هلامع هعبتو كلذ أدتبا هنأ ىلع لمحيف واعمل الماع ناك دايز و نأ وص نم الك نال
 هېجو دقو . راج قيرط دحأ اذكو « ناذالا كرت ىف سابع نبا ثيدح الإ هيلع لدب ام بابلا ثيداحأ ىف سيلف

 ىذلاو . هدعب خالو ةماقإلاو ناذألا ىف اضيأ اهفل اختف ةعمجا فالخب ةيطخلا لبق ةالصلا نوك نم ذخؤي هنأب مهضعب
 جرخ » ىاسنلا ةباور قف سمع نبا ثيدح امأ « اهركذ ىتلا ثيداحألا قرط ضعي ىف درو ام ىلإ راشأ هنأ ربظي
 كاملا دبع ةباور ف رباجو سابع نبا ثيدح امأو . ثيدحلا « ةماتإ الو ناذأ ريغب ىلصف ديع موي ىف مب هللا لوسر
 قيرط نم هدنعو « ةماقإ الو ناذأ ريغب ةبطخلا لبق ةالصلاب أدبف » ملسم دنع رباج نع ءاطع نع نابلس ىبأ نبا
 ىح ةباو فو « ءىشالو ةماقإ الو ديعلا موي ةالصلا ناذأ ال » لاق رباج نع ءاطع نع جرج نبا نع قاذرلا دبع
 بالو « هنع ةبيش ىبأ نبا هجرخأ « مقتالو اهل نذؤت ال , ريبرلا نبال لات سابع نبا نأ ءاطع نع جرج نبا نع ناطقلا
 فو « حيمس هدانسا « ةماقإ الو ناذأ الب ديعلا لص للي هللا لوسر نا » سابع نبا نع سواط قيرط نم دواد
 لاتو طسوالا ىف ىنارططلا دنع ءاربلا نعو رازبلا دنع صاقو ىنأ نب دعس نعو مسم دنع ةرمس نب رباج نع ثيدحلا
 لوسر نمز ذنم ةماقإ الو ءادن ىخضألا ىف الو رطفلا ىف نكي مل » لوقب انئاملع نم دحاو ريغ تعمس أطوملا ىف كلام
 ‹ ةجرتلل اهتقباطمو بابلا ثيداحأ هيجوت اذ فرعو . ائدنع اف فالتخا ال ىتلا ةنسلا كلت و « مويلا ىلإ هب هللا
 نع ىعفاشلا ىور نكل « مالكلا نم ءىش اهتالص مامأ لاقي ال هنأ ىلع « ءىش الو ةماتإ الو » رباج لوقب لدتساو
 هدضعي لسم اذهو « ةعماج ةالصلا : لوقي نأ نيديعلا ىف نذؤملا ىمأي يلي هللا لوسر ناک » لاق ی رهزلا نع ةقثلا
 ةالصلا وأ « ةالصلا : لوقي نأ بحأ : ىعفاشلا لاق « أيس اک اهف كلذ توبثل فودكلا ةالص ىلع 20 سايقلا
 اهريغ وأ ناذآلا ظافلأ نم اهريغ وأ ةالصلا ىلع ىح : لاق ناف ؛ ههرك أ مل ةالصلا ىلإ اوله : لاق ناف ‹ ةعماج

 ىف نكي : هنأ ىلع لادلا تباثلا صنلا دوجو مع هرابتعأ حصي ال سايقثاو « معلا لمأ دنع ةفيمض ىرعزلا ليسارع )١(

 معآ هللاو < ناك ظفل ىأب ةعدب ديملل "ءادنلا نأ معي انه نمو « ءیش الو ةماتإ الو ناذأ ديعلا ةالصل لسو هيلع هنا لص ېنلا دبع
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 نب ديعس نع حمص دانساب ةبيش نأ نإ ىورف اضيأ اهف ناذآلا ثدحأ نم لوأ ىف فلتخاو . كلذ هل تهرك

 . ةنيدملا ىلع صأ نيد جاجحلا هب لاق : دازو هل_ثم ىرهزلا نع ةقثلا نع ىعفاشلا یورو < ةبواعم هنأ بيسملا

 هثدحأ نم لوأ : ىدوادلا لاقو . ةرصبلاب دايز هثدحأ نم لوأ : لاق نمحرلا دبع نب نيصح نع رذنملا نبا ىورو

 . ماشه هثدحأ نم لوأ : بيبح نبا لاقو . ةبطخلاب ةءادبلاف مدقت اكهثدحأ ةب واعم نأ ىناني ال اذه لکو . ناورم

بلا ثيدح ىف عقو دقو . ريبزلا نب هللا دبع هثدحأ نم لوأ : لاق ةءالق ىنأ نع رذاملا نا ىورو
 سابع نبا نأ با

 لوقو . ماتأو  ريبزلا نيا ىنعي  نذأ امهثيب ام ءاس ال هنأ ناطقا ىح ةياور ىف نكل ءاهل نذؤي نكي مل هنأ هربخأ

 قاعنصلا فسوب نبا وه ىلاثلا دانسإلا ىف روكذملا ماشهو « نأشلا ريمه ريمضلاو لومجال ءانبلا ىلع لاذلا حتفب نذؤي

 هلوق اذكو ‹ روكذملا دانسالا لع فوطعم وهو نيعضوملا ىف جرج نبا وه لئاقلا ( ءاطع قريخأو لاق ) هلق

 نم ریصم وهو( ا ىنلا نمز ىف ىأ » نذؤي نكي مل هلوقب دارماو « اضيأ فوطعم «هللا دبع نب عاج نعو د

 عبرأ ةنس ىف كلذ ناكو « ةفالخلاب ريبزلا نال ىأ (هل عيوب ام لوأ) هلق . عفرلا كح ةغيصلا هذهل نأ ىلإ ىراخبلا

 ةءاورد فو « باوصلا وهو رثك لل اذك « ةالصلا دعب ةبطخلا ام لاو » هلوقو . ةيواعم نب ديزب توم بقع نيتسو ٠

 باوبأ ةرشع دمإ رباج ثيدح دئاوف ةيقب ىلع مالكلا ىأيسو .فيحصت وهو ءامتإو لدب « امأو » لمتسملا

 ىلاعت هللا ءاش نإ

 ديعلا دعب ةبطخخلا باپ - ۸ |
 نبا نع سواط نع رل نب نسا ىتربخأ لاق جرج نبا انّربخأ لاق مساع وأ اشو - ۲

a 0 CEI ا ١ E 

 نولصي اوناك مهلكف « مهنع هلا ىضر نامعو ٌريعو ركب ىبأو يي وَلا لوسر م ديعلا تدهش » لاق سابع

 « ةبطحلا لبق

 لاق رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع انك دح لاق ةماسأ وبأ انت دح لاق مارا نب بوق اشم - ۴

 «ةبطحلا لبق نيديملا نوأصب امنع هلا ىضر ٌريعو ركب وبأو كلم هللا لوسر ناک د
 31 ب .َ ع -- 5 رول ت 1 .

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع تبان نب دع نع ةبعش انث دح لاق برح نب "نابلس شرو - ٤
 «ةةدصلاب نهم أف « لالب هعمو ءاسنلا ىنأ مث . هدب الو اهلبق لصإ مل نيتمكر رطفلا موي ىلص هب ىلا نا »
 عن 0 1 رم مو - ا
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 « اهباذسو اهدرخ ةأرملا قلت « نيقلُي نلعخ
 قو تے ر 5 س و :

 لاق : لاق بزاع نب ءاربلا نع ؟یعشلا تعم لاق ديب انثدح لاق ةبعش ان دح لاق ذآ (شرو - هو

 نَمَو « انش باصأ دقف كلذ لمف نف . َرحْدَنَ جر م للصت نأ اذه انموي ىف دبن ام لوا "نإ » هلي ىلا

 ةد وبأ هل لاقي راصنألا نم ”لجر لاقف . ءىش ىف كسلا نم سيل «ولهأل ُهَمدق رل وه انف ةالصلا لبق رحت
 سا سمس“ 1 7 - مى < < لذ

 نع - ىزج وأ يفوت نلو هناكم ”هلءجا : لاقف .ةنُم نمريخ ةعْذَد ىدنعو تحيد ولا وسر اي: راين "نبا

 .« دعب دحأ
 3 و 00



 نيديعلا بانك ٠م )0€

 ةالصلاو د هلوق اوطقسأ نيذلا ةياور حجري ام اذهو « ديعلا ةالص دعب ىأ ( ديملا دعب ةبطخلا باب ) هلو
 اذه صخ نأ دارأ هنال ةمجرتلا هذه داعأ : ديشر نبا لاقو « رثكألا مهو هذه لبق ىتلا ةمجرتلا نم « ةبطخلا لبق

 قأيسو ٠ هل مجرت ايف حيرص سابع نبا ثيدحو . ه١ عبتلا قيرطب اهلبق ىتلا یف عقو هنوكل هب ءانتعا ةمجرتب مكحلا
 هرمأ نأ ةبج نف ىقاثلا سابع نبا ثيدح امأو . هيف حرص اضيأ رمع نبا ثيدحو « انه ام متأ نيديعلا رخاوأ ىف
 هقلعتل هركذ نوكي نأ لمتحيو « هلبق بابلا ىف ىذلا راج ثيدح كلذ ىلإ دشرب اك ةبطخلا ةمتت نم ناك ةقدصلاب ءاسنال
 اهدعب ءارلا نوكسو اهرسك ىكحو ةمجعملا مضب « امصرخ ه هيف هلوقو . ةدئافلل ةمتتلاك وهف ةلمجلا ىف نيديعلا ةالصب
 ةلمهملا رسكب « اس اختو » هلوقو . ةدحاو ةبح ناك اذإ طرقلا وه ليقو « ةضفلا وأ بهذلا نم ةقلحلا وه ةلمهم داص

 ىمسو « زرخ هيف طبخ وه ليقو « زرخ هيف نوكي الو هريغ وأ لفرق وأ ريذع نم ةدالق وه ةدحوم مث ةمجعم مث
 مالكلا ىتأيسو « نيسلاو داصلاب لاقي تاوصالا طالتخا وهو بخسلا نم ذوخأم ةكرحلا دنع هزرخ توصل اب اخس
 ةتسب كلذ دعب ديعلا موب لفنتلا ىلع مالكلا ىتأيو « باوبأ ةرشع دعب راج ثيدح ىلع مالكلا دنع هدئاوف ةيقب ىلع
 عجرت مث ىلصن نأ اذه انموب یف هب أدين ام لوأ د هلوق نال « ةمجرتلا فلاخي هرهاظف ءاربلا ثيدح امأو . باو

 نم مالكلا اذه نأ ىلع ءانب ةالصلا ىلع ةبطخلا دقت مزاتسيف ةالصلا عاقي] لبق عقو مالكلا اذه نأب رعشم » رحننف
 دارأو « مالكلا اذه لاقف بطخ مث ديعلا ىلص لب هنأ دارملا نأ باوجلاو « رحنلاب ةالصلا بقع هنالو « ةبطخلا
 للغ مدع مزاتسي ال مثب بيقعتلاو . ناك ديع ىأ ىف ةالصلا مدقت ديعلا موب ىف ىأ « هب أدبن ام لوأ نا » هلوقب
 : لاق « ةالصلا لبق ةبطخلا باب ه لاقف ءاربلا ثيدحب مجرتف ىناسنلا طاغ : لاطب نبا لاق . نب مالا نيب رخآ ىمأ
 هب نوكي ام لوأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأكو ‹ ىضاملا ناكم لبقتسملا لعفلا عضن دق برعلا نأ هيلع خو
 ىأ ( اونمؤي نأ الأ مهنم اومقن امو ]ل ىلاعت هلوق لثم وهو : لاق . اهلعف انمدق ىلا ةالصلا مويلا اذه ىف ءادتبالا
 اذه ىف باوبأ ةينام دعب ةينآلا ديبز نع ةحلط نب دمع ةياور هانل وأت ام ةحص ىف دمتعملاو . ه١ مهنم مدقتملا نامإلا
 لوأ نا : لاقو هبجوب انيلع لبقأ مث < نيتمكر ىلصف عيقبلا ىلإ ىحضأ موي لَم ىنلا جرخ د ظفلب هنيعب ثيدحلا

 . ةالملا دعب هنم عقو مالك لا كلذ نأ نيبتق « ثيدحلا « رحننف عجر' مث ةالصلاب أدبن نأ اذه انموب ىف انكسن
 اف تلق ناف : رخآ عضوم ىف لاق مث « ةالصلا ىلع ةمدقم ةبطخلا نأ ءاربلا ثيدج نم دافتسملا : قامركلا لاقو
 مالكلا اذه نوك نم مزلي الو « هب ”ىدب ام لوأ ةالصلا نكن مل ةالصلا ىلع ةبطخلا مدق ول : تاق ؟ ةمجرتلا ىلع هتلالد
 علم و « ةالصلا ىلع اقباس روكذملا مالكلا لعجب هنأ هلصاحو . ه | اهلبق تعقو ةبطخلا نوكن نأ ةالصلا لبق عفو
 بقع هبال ؛ .ىش اهمدقتي لل ةالصلا نأ ةروكذملا ديبز نع ةحلط نب دسم ةياور تذيب دق نكل . ةبطخلا نم هنوك
 < ةبطجلا ىف عقو روكذملا مالكلا ناب ثيدحلا اذ-ه ىف ىعشلا نع هتياور ىف روصنم حرصو . ءافلاب ايلا جورخلا
 لبق مذقت دقو . ثيدحلا ركذف « لاقف ةالصلا دعب ىلا موي كلي ىنلا انبطخ : لاق بزاع نب ءاربلا نع » هظفلو
 لغآ هاو . هانمدق ىذلا ليوأتلا نيهتيف « ديملا رخاوأ ىف اضيأ ىنأيو نيباب

 مرار ويلا ىف حالّتلا لح نيب رك ام اپ - ٩
 اودع اوف اك نأ الإ « ديع موي حالسلا اوامح نأ اوه : نسحلا لاقو س ص 0 م - 2 4



tod ٩1۷ - ٩11 ثيدحلا 

 ديعس نع ةو نب لمح انمدح لاق ئيراحلا انت دح لاق نيكسُملا وبأ ی هاي ر شو -

 تليق « باك زاب همدق تقزلف , همدق صحا ىف حمرا "نان هباصأ َنيح رع نبا مم ثنك» لاق ريج نبا

 تأ : رع نا لاق . كباصأ نم عف ول : جاَححلا لاقف . هدومي لم جاجحلا ملبف  ّىع كلل ذو - امنع راف

 نكي ملو« مرحلا السلا تلخدأو « هيف "لمح نكس مل مروي ىف حالسلا تام : لاق ؟ فيكو : لاق . ىتتبصأ

 « مرا لدي حالسلا
 ٩1۷[ : ىف هفرط 155 ثیدخا ]

 هيبأ نع صاعلا نب ديعس نب ورع نب ديعس نب قاحسإ ین دح لاق بوقعي نب دا شرو - ۷
 : لاق ؟ كباصأ نت : لاقف . ”حلاص : لاقف ؟ ره فيك لاقف « هّدنع انأو ردع نبا لك جالا لغد » لاق

 جاجحلا ىنعي « هله هيف لحم ال مروي ىف حرالسلا لمحت ّسعأ نم ىنباصأ
 باب د ىهو ةمدقتملا ةمجربلا رهاظلا ف فلاخ ةمجرتلا هذه (مرحلاو ديعلا ىف حالسلا لمح نم هركي ام باب) هلق

 ةهاركلا نيب ةرئاد هذهو « امدح هيلع لد ام ىلع بدنلاو ةحابإلا نيب ةرئاد كلت نآل « ديعلا موب قردلاو بارحلا

 ةيردلاب امامح نم ابعوقو ىلع ىلوالا ةلاحلا لمحت امهنيب عسجم و « حالسلا لمح هيف لحي ال موي ىف هرمع نبا لوقل ميرحتلاو
 ملوأ ارشأو ارطب امل نم امعوقو ىلع ةيناثلا ةلاحلا لو 2 اهب سانلا نم دحأ ءاذيإ نم ةمالسلا هنم تدبعو

 لاتو ) هلق ٠ ةقيضلا كلاسملا فو ةحازملا دنع ايس الو « سانلا نم ًادحأ اهتباصإ نم اهدي حيو الح لاح ظفحتي

 نبا نأ الإ « الوصوم هيلع فقأ مل ( اودع اوفاخ نأ الإ ديع موب حالسلا اولمحي نأ اوبن ) ىرصبلا ىأ ( نسحلا

 ريغو اديقم اعوفم هلثم درو دقو « لح ال هنا رمع نبا لوق قالطإل دييقت هيفو « نسحلا نع هوحن ركذ دق رذنملا

 نبا یورو « ديعلا موي حالسلاب جرخي نأ بِي هللا لوسر یہ » لاق لسم دالساب قازرلا دبع ىورف « ديقم
 نأ الإ « نيديعلا ىف مالسإلا دالب ىف حالسلا سبلي نأ ىسبن ل ىنلا نأ » سابع نبا نع فيعض دانساب هجام
 نع ديبزلا ىلأ نع ديبع نب لقعم قيرط نم ملم ىورف مرحلا ىف امأو « ديعلا ىف هلكاذهو « ودعلا ةرضحب اونوكي

 ىبراحماو ؛ ارغصم فاكلاو ةلمهملاب (نيكسلا وبأ) هلق . « كم حالسلا لمحي نأ مب هللا لوسر ىت » لاق راج

 سانلا ءالجأ نم ريغص ىمبات فاقلاب و ةلمهملا نيسلا مضي ةقوس نب دمو « محرلا دبع هنبا ال دمع نب نمحرلا ديع وه

 ليقو « اهلفسأ نم قر امو مدةلا نطاب : ةلمبم اهدعب ملا حتفو ةمجعملا ءاخلا ناكساب صمخألا (همدق صعغأ ) هلق

 ركذ ( اهتعزنف ) هلق . هتلحار ىف یهو ىأ ( باكرلاب ) هلق . ىثملا دنع ضرآلا بيصي ال ىذلا اهنطاب رصخ وه
 ( جاجحلا غلبف ) هلق . مدقلا دارأ هنأ لمت و « ةديدحلا دارأ هنال ركذم وهو نانسلا ىلع هداعأ هنأ عم اثنؤم ريمضلا

 ىف ( هدوعي لع ) هلو . ريبزلا نب هللا دبع لتق دعب كلذو زاجحلا لع اريمأ كاذ ذإ ناكو ققثلا فسوي نبا ىأ

 نع رذ ىبأ ةياور ىف ( كباصأ نم معن ول ) هلق . « هاتأف » ليعامسالا ةياور هديؤيو «« ءا » ىلمتسملا ةياور

 لوالا حجرو « فوذح الف ىنمتلل ىه وأ « هيلع قايسلا ةلالدل باوجلا فذحو « كباصأ ام » ىلمتسملاو ىوحلا

 ةياور حجري وهو « هانبقاع كب اصأ نم لعن ول د هيف لاقف ديعس نب قمحسإ نع ميصن ىنأ نع هجرخأ دعس نبا نأ



TÎنيديعلا باتك-١  
 ا ا ا د ج ل ج

 لعفلا ةبسن هيف ( ىنتبصأ تنأ ) هلق . « هقنع تبرضل كباصأ ىلا لعأ ول » لاق رخآ هجو نم هلو  اضيأ رثكألا
 امل كلملا دبع نأ باسنالا ىف ريبزلا كح نكل « كلذ ألا نمي مل ناو لءفلا كلذ هنم بستي ءىثب مالا ىلإ
 لجرلا كلذ قصلف ةمومسم تناك اهنإ لاقي ةبرح هعم الجر اف هيلع قش رمع نبا فلاخم ال نأ جاجحلا ىلإ بتك

 آلا ىلإ لعفلا ةبسن هيفق اذه ىلعف . نيعبسو عبرأ ةنس ىف كلذو « تام مث امايأ اهنم ضرف همدق ىلع ةبرحلا أف هب
 جاجحلا نأ ىلع ىنبم كلذ نال عئارذلا دس ىلع هب لدتسا ثيح بلبملا ىلع بقعت ةصقلا هذه ىفو . ريثك وهو ظقف هب
 هلق لس رق انا كلل رت دارا هلمح ىف كباحصأ كمبتف ىأ ( حالسلا تلح ) هِلوَق . كلذ دصقي مل

 ىلع اذك لعفي ا ا ا و ةمجرتلا عضوم اذه ( هيف لمحي نكي مل موي ىف )

 ريبج نب ديعس ةباورو « جاجحلاب ضإرعت هيف اذه ( مآ ن نم ىنباصأ ) هلق هعفرب مح هلعاف مس ل ءأنبلا

 هلع داأ الف ءالوأ هب ضرع هلق لارسلا وأ ةقاولا ددعت امهني عميو « كلذ لمف ىذلا هنأب ةسرصم يبق ىا

 تبيصأ امل هدومي رمع نب ىلع لخد جاجحلا نأ مهب سأب ال هلاجر رخآ هجو نم دعس نبا ىور دقو . حرص لاؤسلا
 كباصأ نم تملع ول هللاو امأ : لاق . ال : لاق ؟ كلجر باصأ نم ىردت له نمحرلا دبع ابأ اي : هل لاقف هلجر

 ةنأك ثلاث سأ ىلع لوم اذهو . بضفملاك بثوف « هيلا تفتلي الو هملكي ال لمف رمع نبا قرطأف لاق . هتلتقل
 لئاقلا هلعافو ةيل وعغملا ىلع بصنلاب ( جاجحلا ىنعي ) هلق . هنع ضرعأف هدواع مث « حرصف هدواع مث ء هب ضرع

 لجرو ةيشع اورفن سانلا نال كلذو : لاق « هانبقاعل هانفرعول لاق , قيرطلا هذه ىف ىليعامسالا داز « رمع نبا وهو

 فرطألا ىف عقو : ( هيبنت ) . تام ىتح اهم انهو حبصأف رمع نبا مدق رهظ برضف هتب رح ضراع جاجحلا باعا نم

 ظ ديعس نب قح] نع بوةعي نب دحأ نع ىراخبلا : ثيدحلا اذه ىف رمع نبا نع ريبج نب ديعس ةمجرت ىف ىزملل

 هيبأ نع هاور ام ديعس نب قح] ناف كلذ ىف موو . هب هنع ةقوس نب دم نع امهالك ىنراحما نع نيكسلا ىنأ نعو
 باوملا ىلع ربع نبا نع ديعس ةجرت ىف كلذ دعب وه هركذ دقو . ةقوس نب دمحم نع ال ربع نبأ نع

 ديعلا ىلإ ريكبتلا بيسساب - ٠

 حسنا ن لل و ةعاسلا هذه ىف انغر انك نإ: رسب نب هل ”دبع لاقو

 ال ىنلا انبَطَخ » لاق ءارتلا نع ملا نع ديبُر نع ٌةبعش انث دح لاق برح نب نامل شرم - ۸

 انت باصأ دقف كلذ لمف نف ءرحننف جرن مث ء لما نأ اذه ايوب ىف هب أدبن ام لوا نإ : لاق رحنلا موي

 : لاقف راين نب ةدرب وبأ ىلاخ ماقف . ءىش ىف كسلا نم سيل هلهأل لَ ل وه ااف يلي نأ لبق حد نمو

 : لاق وأ - 0 اهلعجا : لاق . نسم نم ف ا ىدنعو « لصأ نأ لبق تح ذ انأ « هللا لوسر اي

 ظ ظ « كدب دحأ نع ةعْدَج ىزجت نلو  اهنعذا
 | جرختسا نمو هوحراش ىرج كلذ ىلعو « روكيأا نم ةدحوملا ميدقتب دقتب رثكالل اذك ( ديعلل ريكبلا باب ) لزق

 ٠ ىباحصلا ىنزاملا ىنعي ( رسب نب هللا دبع لاو ) هل ٠ فرخ هر فاكلا ينج يكفل لشملا مدر هيلع

 ةليقثلا نم ةففخلا ىه نإ ( ةعاسلا هذه ىف اتغرف انك نا ) هلق . ةلمبملا نوكسو ةدحوملا مضب هوبأو « ىباحصلا نبا



 ثيدحلا ٩٩۸ - ٩۹٩ ¥}

 جرخ » لاق رغصم ةمجعملاب وهو ريمخ نب دي زب قيرط نم هجرخأ مث , هقايسو هعفرب حرصو دحأ هلصو قيلعتلا اذهو
 ىنلا عسم انك نإ » لاقو مامإلا ءاطبإ ركن أف ىحضأ وأ رطف ديع موي سانلا عم لل ىنلا بحاص رسب نب هللا دبع

 كلذو ) هلق . هححصو اضيأ دمحأ قيرط نم کاج لاو دمحأ نع دواد وبأ هاور اذكو « هذه انتعاس انغرف دقو لَ

 ىنا ريطال ةحيصص ةءاود قو ٠ ةهارك-لا تقو ىضم اذإ كلذو 5 ةلفانلا ىهو ةحبسلا ةالص ثقو ىأ ( حيبستلا نيح

 ءابعولط دنع الو سءشلا عولط لبق ىلصت ال ديعلا نأ ىلع ءابقفلا عمجأ : لاطب نبا لاق « ىحضلا حيبست نيح كلذو
 دتم له اوفلتخاو « سمشلا عولط دنع اهتقو لوأ نأ قلطأ نم قالطإ هيلع ركعيو . ةلفانلا زاوج دنع زوجت امن إو
 . ةرهاظإ كلذ ىلع هتلالد سيل و « اذه رسب نب هللا دبع ثيدحي عنملا ىلع لاطب نبا لدتساو ءال وأ لاوزلا ىلإ اهتقو

 ىف لاغتشالا ىغبني ال هنأ ىلع لادوهو « ىلصن نأ اذه انموي ىف هب أدين ام لوأ نإ » ءاربلا ثيدح فئصملا دروأ مث

 الا ريكبتلا كلذ ىضتقاف اهريغ ءىث املبق لمفيال نأ همزال نمو « اهلا جورخلاو ةالصلل بهأتلاريغ ءىثب ديعلا موي

 قيرشُتلا مای ىف لمعلا لضف بيساب ١

 قيرشتلا ماب أ: تادودعلا مّيألاو . رشلا مايأ: CS هلا مسا اوك ذو ) سابع "سا لاقو

 اه ريبكستب سانلا "رکيو نارك رشا مابأ ىف قولا ىلإ ناجارخم ةريره وو رع نبا ناكو

 ةلفانلا فلخ ىلع نب هر لم کو

 نا نع ريج ن ديوس نع نبط لسم نع نامل نع 1 د لاق ةرعرع 0 رر اشم س ۹

 : لاق ؟ داملا الو : اولاق . هذه ىف لمعا نم لضفأ رشعلا م نأ ف لمت ام» لا أ وا یل نع سابع

 « ءىشب مجري مف هلامَو هسفنب راع طاخم ج دل كالا

 ءرحنلا موي دعب ام قيرشتلا مايأ نأ هقفلاو ةغالا لهآ مالك ىضتقم ( قيرشتلا مايأ ىف 0 لضف باب ) هلق
 دقو . امف ديعلا موب لوخد ىضاقي كلذب اهتيمست بيس نم هوركذ ام نكل « ناموي وأ ةثالث ىه له مهفالتخا ىلع

 اهنوذربيو اهنوددقي ىأ « ىحاضالا مول اهيف نوقرشي اوناكمهنآل امهدحأ : نیاوق هيف نأ دبع وبأ كح

 « ىلإ نيلوقلا بحيأ اذهو : لاق . رحنلا مويل اعبت تراصف رحنلا موب ةالصل قيرشت مايأ اهلكاهنآل امهين اث . سمشلل

 نبا نعو . سمشاا قرش نأ دعب ىلصت امنإ ديعلا ةالص نآل كلذب تيمس قيرشتلا مايأ نأ هريغ هاكح ام دارأ هنظأو
 لوق نموه : لاق تيكسلا نب بوقعي نعو «سمشلا قرشت ىحرحنتال اياحضلاو ايادهلا نآل كلذ تيم“: لاق ىبارعالا

 وهو هصخ بقلب هترهشل اهن ديعلا موي اوجرخأ مهظأو . ىهتنا . رحننل عفدن ىأ « ريفن اهكريبث قرشأ ةيلهاجلا

 قيرشل الو ةعمج ال » ىلع ثيدحح كلذ نمو . مهمالك نم نيبت اک ةيمسنلا ىف هل عبت ةقيقحلا ىف ىبف الإ و « ديعلا موي

 ناكو : لاق. ديع ةالص الو ٍةعمج ةالص ال هانعمو « افوقوم هيلا حيمص دانساب ديبع وأ هجرخأ « عماج رصم ىف الإ

 مل اذهو : لاق . راصمأألا لهأ ىلءالإ ريبكت ال : لوقي ةالصلا ريد ىف ريبكشلا ىلإ اذه ىف قيرشتلاب بهذي ةفينح وبأ
 لبق ىأ ۔ قيرشنلا لبق خذ نم د ثيدح.كلذ نمو . ىبتنا امهريغ الو هابحاص هيلع هقفاو الو « هفرعي ادحأ دج

 مايأ نم ديعلا موي نأ ىلع لدي هلك اذهو « تاقث هلاجرو ىعشلا لسم نم ديبع وبأ هاور <« دعيلف  ديعلا ةالص

 ىرابا مق ه ۲ جموس م
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 ىنيمشكلا نع رذ یال اذك ( تامولعم مايأ ىف هللا مما اوركذيو : سابع نبا لاتو) هلو . لعأ هللاو . قيرشتلا
 مايأ ىف هللا اوركذيو » ىلمتسملاو ىومحللو لا هللا اوركذاو : سابع نبا لاقو  هبوبش نباو ةع رک ةياود فو
 (تاددعم مايأ ین ها اوركذاوإ) وأ (تامولعم مايأ ىف هللا مسا او ركذيوإل ةرالتلا نأب هيلع ضرتعاو « تاوددعم
 دقو « تامولعملاو تادودعملا , ريسفت دارأ سابع نباو « سابع نءا مالك كح امنو « ةوالتلا دصقي مل هنأب بيجأو
 مايأ تامولعملا مايالاو « قيرشتلا مايأ تادودعملا مايآلا » هيفو هنع رانيد نإ ورمع قيرط نم ديمح نب دبع هلصو
 لبق ىتلا تامولعملا مايألا , لاق سابع نبأ نع ريبج نب ديعس نع رشإ نأ قيرط نم هيودرم نبا یورو « رشعلا
 مايأ ىف ديعلا موب لاعدإ هرهاظو « حي هدانسا « قيرشتلا مايأ تادودعملاو ؛ةفرع مويو ةيورتلا مويو ةيورقلا موي.
 حجرو « هدعب مايأ ةثالثو رحنلا موب تولعملا نا » سابع نبا نع رخآ هجو نم ةبيش ىنأ نبا ىوردقو . قيرشتلا
 دارملا نأب رعشم هناف ( ماعنالا ةمي نم مهةزرام ىلع تامولعم مايأ ىف هللا ممااو ركذيو ) ىلاعت هلوقل اذه ىواحطلا
 قيرشتلا مايأ ةيمس لب «تادودعم قيرشتلا مايأ الو ٠ تامولعمرشعلا مايأ ةيمست حمب ال اذهو ٠ ىبتنا رحنلا مايأ

 تادودعم تيمس امن] اهنإ : ليق دقو . ةيآلا (تادودعم مايأ ىف هللا اوركذاو رل ىلاعت هلوقل هملع قفتم تادودعم ۰
 ةريره وأو رمع نبا ناكو ) هلو ٠ لعآ هللاو . ددعلا رصح كح ىف ىأ ارصح كلذ دع ءىث اہلع ديز اذإ اہل
 « ىوغبلا اذكو امنع اقلعم اضيأ قبلا هركذ دقو « امه: الوصوم هرآ مل( لا رثعلا مايأ ىف قوسلا ىلإ نار
 اذه ركذ ىف ىراخبلا لع ضرتعا دقو . رشعلا مايأ ىف ريبكستلاب ىأ كلذب نولوقي انخاشم ناك : ىواحطلا لاقو
 ةسبالم ىثدأ اهم هل ام ةمجرتلا ىلإ فيضي نأ هتداع نأب ىتامركلا باجأو « قيرشتلا مايأ ىف لمعلا ةمجرت ىف رثآلا
 لامعأ نم امهيف حقي ام امهنيب ام عماجل رشعلا مايأب قيرشتلا مايأ ىواست دارأ هنأ ربظي ینلاو . ىهتنا ادارطتسا
 ىقأيسو . قي رشلا مايأ ىف هدعب ىذلا رثالاو « رشعلا مايأ قبرص رمع نباو ةريره يأ رثأ نأ كلذ ىلع لديو « جملا
 ىف ىنطقرادلا هلصو دقو « رقابلا رفعج وبأ وه ( ةلفانلا فلخ ىلع نب دم ريكو ) هلق . ليلق دعب كلذل نايب دي زم
 ركي ىلع نب دمع رفعج ابأ تيأر » لاق ىلدملا قيزر ةنهو وبأ انئدح لاق زارقلا ىسيع نب نعم قيرط نم فلنؤملا
 « ارغصم ءارلا مدقتب قيزرو « نون اهدعب ءاحلا نوكسو واولا حتفب ةنهو وبأو «لفاونلا فلخ قيرشتلا مايأ ىف ىنم
 عباتي مل : نيتلا نبا لاق ؛ هلبق ىذلاك رشعلا مايأ ريبكشب قلعتي هلعج ثيح ىنامركلا ىلع بقعت رثالا اذه قايس فو
 دبعلا ىف ةالصلا دعب ىذلا ريبكستلا صتخي له ةيعفاشلاو ةيكلاملا دنع تباث فالخلاو « لاق اذك ٠ دحأ اذه ىلع ادم
 ( نايلس نع ) هلو . صاصتخالا ةيكلاملا دنع حجارلاو « ةيمفاشاا دنع حبج رتلا فاتخاو « معي وأ ضئارفلاب
 نع هدنسم يف ىلايطلا دواد وبأ هاور دقو « هنطب مظمل كاذب بقل ةدحوملا حتفب نيطبلا وه لسمو  شععألا وه
 ةيواصم وبأو ىروثلا هاور اذكهو « اءلسم تعم لاق شمالا نع د هظفل و هام هل شمعالا عاب حرصف ةبعش
 ىبأو دهاجمو لسم نع » لاقف شمعألا نع عيكو ةياور نم دواد وبأ هجرخأو « شعألا نع ظافحلا نم امهريغو
 نعد لاقف دهاج نع ةشئاء ىنأ نب ىموم قيرط نم ةناوع وبأ هاور دقف دهاجم قيرط اماف « سايبع نبا نع اص
 شعالا نغ نيعأ نب ىسوم قيرط نم اضيأ ةناوع وبأ هاور دقف ملاص ىبأ قيرط امأو . سايع نبا لدي « رمع نبا
 هاور شعألا نع رخآ فالتخا هيفو « سابع نبا ثيدح اذه ىف ظوفحملو « ةريره ىبأ نع ملاص ىنأ نع » لاقق
 ىلع شمالا قفاو دقو <« ىئاربطلا هجرخأ « دوعسم نبا نع لئاو ىلأ نع » لاقف شمعألا نع ىرازفلا قع وبأ
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 بويأ ىبأ نب مساقلا اضيأ ريبج نب ديعس نع هاورو ءاضيأ ةناوع بأ دنع ليک ن, ةللس نيطبلا لسم نع هل هتياور

 مهتاياور ىف ام ركذسو ‹ قبيبلا دنع تب اث نب ىدعو ةناوع ىنأ دنع قايتخسلا ريرج وبأو ةلاوع وأو ىرادلا ددع

 « ماهبالاب ةاورلا شكل اذك ( هذه ىف اهنم لضفأ مايأ ىف لمعلا ام ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ دئاورلاو دئاوفلا نم

 ةيلضفأ ىن ىضتقي اذهو « هذه ىف لمعلا نم لضفأ رشعلا مايأ ىف لمعلا ام د ىنم مشكلا نع ةعب رک ةياود ىف عقوو

 ؛ ىراخبلا حارش ضعب ىرج كلذ ىلعو « قيرشنلا مايأ اهنأب ترسف نإ ماي الا هذه ىف لمعلا ىلعرشملا مايأ ىف لمعلا

 « قيرشتلا مايأ اهنأب ثيدحلا اذه ىف ةمملا مايآلا رف ىراخبلا نأ معرف ةروكذملا ىراخبلا ةمجرت كلذ ىلع هلحو
 ىلع لاد ثيدحلا : ةرج ىنأ نبا لاقو . طقف ريبكتلاب ةقلعتملا ةروكذملا راثألا دروأ هنوكل ريبكتلاب لمعلا سفو

 ثيدح نم مدقت اک دیع مايأ اهتوك كلذ ىلع ركعي الو : لاق ‹ هريغ ىف لمعلا نم لضفأ قيرشتلا ماي ىف لمعلا نأ

 لمعلا عنمب ال كلذ نال لسم هاور اک « برشو لک أ مايأ اهنا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم حص ام الو « ةشئاع

 ةدابعلا نوك رسو : لاق . مايصلا الإ اهنم امف عنمب ملو « ىلاعت هللا ركذ وهو تادابعلا ىلعأ اف عرش دق لب « امف

 دباعلل راصف بلاغلا ىف ةلفغ مايأ قيرشتلا مايأو « اهريغ ىلع ةلضاف ةافغلا تاقوأ ىف ةدابعلا نأ اهريغ نم لضفأ اف

 ةتنكن قيرشتلا مايأ ةيلضفأ ىفو « ماين سانلا رثك أو ليللا فوج ىف ماق نک اهريغ ىف دياعلا ىلع لضف دی اپف

 نسح هيجون وهو . ه | كاذب لضفلا امل تبثف « ءادفلاب هيلع نم مث هدلوب ليلخلا ةن امف تعقو انآ ىهو ىرخأ

 نع ظافحلا نم وهو رذ وبأ هاور امل فل اخ ذاش ةم رك ةياور ىف عقو ىذلا قايسلاو « هضراعي لوقنملا نأ الإ

 نع ردنغ نع هريغو دمحأ هجرخأ اذكو « رشعلا اذه ىف اهنم لضفأ مايأ ىف لمعلا ام. ظفلب ةع ركخ يش ىنبيمشكلا

 « ةجحلا ىذ رشع ىف هنم لضفأ مايآ ىف لاقف ةبعش نع هدنسم ىف ىسلايطلا دواد وبأ هاورو . روكذملا دانسالاب ةبعش

 حاصلا لمعلا مايأ نم ام ١ اهركذ مدقملا عيكو هياور ىف عقوو . ةبعش نع عيبرلا نب ديعس نع ىرادلا هاور اذكو

 « شعألا نع ةيواعم بأ قيرط نم هجام نبا هاور اذكو « رشعلا مايأ ىنعي « مايآلا هذه نم هللا لإ بحأ اف

 هلوق نأ سانلا ضعب نظ دقو « ىنعي نودب « رشعلا مايألا هذه نم » لاقف ةءواعم ىبأ ةياور نم ىذمزنلا هاورو

 سفن نم هنأ ىف رهاظ هريغو ىسلايطلا ةياور نم هانركذ ام نكل « هتأور ضعل نم ريسفت « رشعلا مايأ ىنعي 08

 هلمعي ريخ نم ارجأ مظعأ الو هللا دنع ىزأ لمع نم ام د ظفلب بويأ بأ نب مماقلا ةياور ىف عقو اذكو . ربخلا

 ىذ رشع مايأ نم هللا دنع لضفأ مايأ نم ام ه نابح نباو ةناوغ ىلأ ىحيعص ىف راج ثيدح ینو « ىخضأللا رشع ىف

 قيرشتلا مايأب ىراخبلا ةمجرت لع لكشم هنككل « ةجحلا ىذرشع مايأ بابلا ثيدح ىف مايالاب دارملا نأ ربظف , ةجحلا

 دقو « رشعلا مايأ ولت عقت قيرشفلا مايأو « فيرشلا .ىثلل هترواجم فرشي ءىثلا نأ اهدحأ : ةيوجأب باجيو

 فرش امن ةجحلا ىذ رشع نأ اهيناث . قيرشتلا مايال ةليضفلا كلذب تتبثف ثيدحلا اذ ىشعلا مايال ةليضفلا تب

 تراصف هتات نم كلذ ريغو فاوطلاو ىرلاك قيرشفلا مايأ ىف عسفت جحلا لاسعأ ةيقبو « هيف جحلا لامعأ عوقول

 راثآلا داربإ ةبسانم ربظت اذهب و : اهنم لك ىف ريبكشلا ةيعورشم ىف اعم تكرتشا كلذاو « لضفلا لصأ ىف اهعم ةكرتشم

 مايأ ضعب وه قيرشتلا مايأ ضعب نأ اهئلاث . اهلا ةراشالا تمدقت اك سابع نبا ثيدحل ةمجرتلا ردص ىف ةروكذملا

 لضفلا نم رشعلا مايال تبث امهف « قيرشتلا مايأ حتتفم وهف رشعلا مايأ ة.ماخ هنأ اكو « ديعلا مون وهو رشعلا

 جحلا موي وهو ؛ هميظعو هفيرشو اهنم لك سأر وه لب اهنم لك ضعب ديعلا موب نآل « قيرشتلا مايأ هيف اهتكراش
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 لاقف » ةروكذملا ليبكنب ةملس ةياور ىف ( دابجلا الو اولاق) هلق . ىلاعت هقلا ءاش نإ جملا باتكىف یتآیس اک رک لا

 داهجلا الو » لاق ىليعامسالا دنع ردنغ ةياور ىفو « لئاسلا اذه نييعت ثيدحلا اذه قرط نم ءىش ىف رأ لو « لجد

 دابجلا ةياضفأ ررقت ىلع اذه مهلاؤس لدو « اثالث اهداعأ ىتح د اضيأ ليبك نب ةيلس ةياوز نو « نيت ىم هللا ليبس ىف

 « ثيدحلا « هدجأ ال » لاقف دابجلا لدعي لمع نع هلأس نم باوج ىف متلي هلوق نم هودافتسا مهنأكو « مدنع

 هللا ءاش نإ ثددحلا اذه نيب و هوپ عما هجو كانه ركذتو < ةريره ىأ ثيدح نم داجلا باتك لئاوأ فوات

 ( رطاخم ) هلو . « جرخ نم الإ د ىلمتسملل و « لجر لمع الإ ريدقتلاو , شكألل اذك ( جرخ لجر الإ ) هلق . ىلاعت
 مايأ ىف لماعلا نم لضفأ نوكسيف ىأ ( ءىثب عجرب لف ) هلو . هسفن لتق ىلإ كلذ ىدأ ولو هودع ربق دصقي ىأ

 نأو وه عجر نإو هلام نم ءىثب عجري ال نأ « نيرمأ لمتحي ظفللا اذه : لاطب نبا لاق « هل ايواسم وأ رشعلا

 عجري هنأ مزلتسي « هىشب عجري ملف ه هلوق نأب رينملا نب نيزلا هبقعتو . ةداهشلا هللا هقزري نأب هلام الو وه عجرب ال
 عقو دقو « ركذ ام معتف ىنالا قايس ىف ةركن « ءىثب عجري ملف » هلوق ناف « دودرم بقعت وهو . ه | دب الو هسفنب
 . « ءىثب كلذ نم عجري ملف » اهانركذ ىتلا تاياورلا شك أ ىف !ذكو ةبعش نع امهريغو ردنغو ىسلايطلا ةياود ىف

 لدیو ءلاطب نبا لاق اک لاتحالا ىلع وه لب « ءیش ريغب عوجرلا تابئإ مزلتسی ال ءىثلاب عوجرلا ین نأ لصاحلاو

 هداوج رقع نم الإ » ظفلب ةبعش نع ديمح نب ميهاربإ قيرط نم ةناوع ىب دنعف « هيضتقي ظفلب هدورو ىناثلا ىلع
 . ليهك نب ةيلس قيرط ىفو « هلام الو هسفنب حجري ال نم الإ ١ بويأ فأ نب مساقلا ةياور ىف هدنعو « همد قيرهاو

 هللاو هدرام حيجرت قرطلا هذ روظف « بارتلا ىف هبجو رفع نم الإ » رباج ثيدح ىفو « عجري ال نأ الإ ال «لاقف د

 ضعإ ليضفتت هيفو « هلل سفنلا لذب هيف ىوصقلا ةياذلا نأو هتاجرد ترافتو داهجلا ردق ميظعت ثيدحلا ىفو . لعأ
 مايصلا رذن نميف كلذ ةدئافربظنو « ةنسلا مايأ نم اهريغ ىلع ةجحلا ىذرشع مايأ لضفو « ةنكملاك ضعب ىلع ةنمزألا
 رشعلا مايأ لضفأ حبحصلا ىلع هتل « ةفرع موي نيت اهنم اموي درفأ ولف « مايآلا لضفأب لامعا نم السع قلع وأ
 اعوفرم ةريره ىبأ ثيدح نيب و بابلا ثيدح نيب امج . ةعملا موي نيعت عوبسألا مايأ لضفأ دارأ ناف « روكذملا
 دري مل: ىدوادلا لاقو « هحرش ىف ىوونلا هلك كلذ ىلإ راشأ « ملسم هاور « ةعملا موي سمشلا هيف تءلط موي ريخ د

 ىلع ءىثلا ليضفت مزليف ىنعي « ةعمجلا موي امف نوكي دق هلال « ةعمجا موي نم ريخ مايألا هذه نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ٠
 « ال مأ ةعمجلا موب ناك ءاوس ةنسلا مايأ نم هريغ نم لضفأ رشملا مايأ نم موب لك نأ دارملا نأب بقعتو . هسفن
 جاردنال ةجحلا ىذ رشع مايص لضف ىلع هب لدتساو . هيف نيلضفلا عاتجال هريغ ىف ةعملا نم لضف هيف ةعملا مويو

 هاور ام كلذ ىلع درب الو « بلاغلا ىلع لوح هنأب بيجأو « ديعلا موب موصلا ميرحتب لكشتساو « لمعلا ف موصلا

 ناك هنوكل كلذ نوكي نأ لاتحال « طق رشعلا امئاص مقلب هللا لوسر تيأر ام د تلاق شاع نع هريغو دواد وبأ

 ىذلاو . اضيأ ةشئاع ثيدح نم ناححصلا هاور ا « هتمأ ىلع ضرفي نأ ةيشخ هلمعي نأ بح وهو لمعلا كرتي

 «جحلاو ةقدصلاو مايصلاو ةالصلا ىهو « هيف ةدابعلا تاهمأ عامتجا ناكمل ةجحلا ىذ رشع زايتما ىف ببسلا نأ ربظي
 : هريغو لاطب نبا لاقو . لاتحا هيف ؟ ميقملا معي وأ جاحلاب لضفلا صتخ له اذه ىلعو . هريغ ىف كلذ ىنأتي الو

 ءابموص ميرحت تيثو « لاعبو برشو لكأ مايأ اهنأ تبث هنآل ء طقف ںییکلا قيرشتلا مايأ ىف ل_هعل اي دارملا

 زيبكتلا اف هنم عورشملا ركذلا ىلع ضحلا عم « كلذل اهغيرفث ىلع لدف . كلذ وحنو بارحلاب وبهألا ةحابإ هيف ددوو



 ثيدحلا ٩1٩ - ٩۷۱ ش ٠ 5

 دنع هنم مهفي امن ] لمعلا نأب ريمملا نب نزلا هبقعتو . ريبكتلاب ةقلعتملا راثألا داريإ ىلع فنص ارصتقا مث نمو « طقف

 . ةليللاو مويلا قرغتسي ال كلذ ناف « ركذ ام رئاسو لك الا نم سفناا ظح ءافيتسا ىنانت ال ىهو « ةدابعلا هقالطإ

 نم كسانملا هنأ هنم نمذلا ىلإ ردابتملا لب « ريبكشلا ف رصحني ال قيرشتلا مايأ ىف لمعلا ىلع ثحلا : ىنامركسلا لاقو

 هدعل فئصالا لوقل قبي مل هدحو ريبكتلا ىلع لمح ول هنأ عم : لاق ¢ برشلاو لك آلا عم عمتمم ىذلا هريغو ىرلا

 نم دحأ لكل برشلاو لك الا عم عمت ىذلاو .٠ هااض# اراركت نوكبو « ىنجمم« یھ مايأ ريبكسلا باب «

 ةنأب همزجو « جاحلاب ةصتخف كسانملا امأو « لاطب نبا لاق (ک رکاب رف دقو « هب رومأملا ركذلا وه ةدابعلا

 ىف لمجملا لمعلا ريسفت دارأ وأ « هتفصو هتيعورشمل ةيناثلاو ريبكتلا لضفل ىلوآلا ةجرتلا نال « بقعتم راركت

 اورثكأف » هرخآ ىف ةدايزلا نم رمع نبا ةياور ىف عقو دقو . راركست الف ةيناثلا ف هه حرصملا ريبكنلاب لوألا

 اورثكأت » سابع نبا ثبيدح ىف تبا نب ىدع قيرط نم بعشلا ىف قوبللو »2 ريبكتلاو ديمحتلاو ليلهتلا نم نمف

 اہم موب مايص ناو» ةدايزلا نم ىدع ةباور ىفو « لاطإ نا هيلا بهذ ام ديوي اذهو « ريبكتلاو ليلهتلا نم نف

 لك مايص لدعي »ةر ره ىنأ نع بيسملا نب ديعس قيرط نم ىذمرتالو «؛فءض ةئامعيسل لمعلاو 6 س مايص لدعي

 ن ىدع لإ دائسالا اذكو ¢ فبعض هدانئسإ نکل » ردقلا ةلمل مايقب ام ةلل لك ما قو هفت مايصإ اهنم موي

 لعأ هللاو . تباث

 فرع ىلإ ادع اذإو ٤ یم َمايَأ ريبكستلا باپ - ١
 4 ءو 0 و 4 ا ١

 قاوسألا ”لهأ ريكي و نوركيف دجسملا لهأ هعمسيف ىن. هتبق ىف ريكس هنع هللا ىضر رع ناكو
 7 مح تن ۶ 2 7# 2 ¢ ج

 هطاطسف ىفو هشارف ىو تاولصلا فلو مايألا كلت ىب راكي ربع نبا ناكو . ارييكست ىن جارت تح
 نب نبأ ٌفلخ نركب هاسنلا "كو « رحتلا موي رك ةنوميم تناكو . ميج مايألا كلت هاشم هسلجتو

 دحسألا ىف لاجكلا مم قيرشنلا ايل زيزعلا د لع نب ريو نا

 تاس » لاق قت ثا ركب نأ نب دمحم ین دح لاق سنأ ل م 3 وبا اشو - ۷۰

 لي ناک: 1 ل م . نومتصت مناك یک : ةيبلَتلا نع ت تافّرع ىلإ فهن رم نايداغ ن نك و اا

 6« هيأع 4 کلا ر وع« هيلع عكف ال ىلا

 [ ٠٠١۹ : ىف هفرط ٩۹۷۰ ثيدحلا ]

 انك » تلاق يطع أ ي رمت وبا انك شل رع ا لح دم اشو - ۷

 ٍسانلا فاخ < :ركيف E م ي ي ىتح « ديلا موي جرت نأ سؤ

 € u مولا كلذ EF نوجرت « مهتاعدب نوعي و م ريبكستب نركب

 « عساتلا موي حبص ىأ ( ةفرع ىلإ ادغ اذإ ) هلوقو « هدعب ةثالثلاو ديعلا موب ىأ ( ىم مايأ ريبكلا باب ) هلق

 ىلإ ةراشا اهيف ريبكتلا عرشف ابف مهتيغاوطا نوحي !وناك ةيلهاجلا نأ مايالا هذه ىف ريبكسلا ةكح : ىباطخلا لاق



1Yنيدصلا باتك-١؟  

 ةياور نم روصنم نب ديعس هلصو ( حلا یم هتبق ىف ربكي رمع ناکو ) هلق . لجو زع همسا ىلعو هل حبذلا صيصخت

 هلص وو «اديبكت ىنم حتر ىتح « قوسلا لهأ ربكيو دجسملا لهآ ريكي و « یم هتبق ىف ربكي رع ناک و لاق ريمع نب ديبع
 ‹ كرحتت و برطضت ىأ ميلا ليقثتب « جر » هلوقو . قبلا هقيرط نمو « قيلعنلا ظفلب رخآ هجو نم ديبع وبأ

 نم « کم رابخأ د ىف ىبكافلاو رذنملا نبا هلصو ( لا رمع نبا ناكو ) هلق . تا..-هآلا عفر عاهتجا ىف ةغلابم فهو
 كلذ عم زوحيو اهرسكز وحي ءافلا ضب طاطسفلاو . ءاوس هركذف « رمع نبا نأ عفان ىقريخأ د حيرج نبا قيرط
 عقوو « ديكأتلا كاذب دارأ ءاعيمج مايالا كلتو اليف هلوقو « تاغل ىس كلتف نيسلا ىف اهماغداب و ءاطلا لدب ةانثملاب
 زب ىنلا جوز ثراحلا عنب ىأ ( ةنوميم تناكو ) هلو هركذ مدقت مل فرظ اهنأ ىلع واو نودبأ رذ ىبأ ةياود ف
 « ةليلقلا ةغللا ىلع ىهو « ءاسنلا نكو» رذ ىنأ ريغ ةياور ىف ( ءاسنلا ناكو ) هلق . الوصوم اذه اهرثأ ىلع فقأ لو
 دقو « ناوم نب كلملا دبع هيبأ مع نبا نمز ىف ةنيدملا ىلع اريصأ ناكو « نافع نب ناّمع نبا وه روكذملا نابأو

 تلمتشا دقو « كلذ ىف نمفلس بابلا ىف ةيطع مأ ثيدحو «نيديعلا باتبك» ىف ايندلا ىبأ نب ركب وبأ رثالا اذه لصو
 ىف ءايلعلا نيب فالتخا هيفو . لاوحالا نم كلذ ريغو تاولصلا بقع مايألا كلت ىف ريبكتلا دوجو ىلع راثألا هذه

 مهنمو « لفاونلا نود تابوتكملاب كلذ صخ نم مهنمو « تاولصلا باقعأ ىلع ريبكتلا رصق نم مهنف : عضاوم
 نك اسبو «رفاسملا نود مم ابو « ةيضقملا نود ةادؤملابو ‹ درفنملا نود ةعامجاب و « ءاسنلا نود لاجرلاب هصخ نم

 فالتخا ءاملعلاو . هدعاست اهرك ذ ىتلا راثالاو « عيمجلل كلذ لومش ىراخبلا رايتخا رهاظو . ةيرقلا نود رصملا

 « رحنلا موي حبص نم ليقو « هرصع نم ليقو « هرهظ نم ليقو : ةفرع موي حبص نم : ليقف هئاهتاو هئادتبا ىف اضيأ
 رخآ حبص ىلا ليقو « هين اثر بظ ىلا ليقو « هرصع ىلا ليقو « رحنلا موب رهظ ىلا ءاهتثالا ف ليقو . هرهظ نم ليقو
 هاور دقو . ءاهتنالا نم ىناثلا الإ ىوونلا اهلك لاوقالا هذه كح . هرصع ىلا ليقو « هربظ ىلا ليقو « قيرشتلا مايأ

 ةباحصلا نع هيف درو ام حصأو « ثيدح لع ىنلا نع كلذ نم ءىش ىف تبثي ملو دوعسم نبا باحصأ نع قبلا
 ةغيص امأو . ملعأ هللاو هريغو رذنملا نبا هجرخأ ىم مايأ رخآ ىلا ةفرع موي حبص نم هنإ دوعسم نباو ىلع لوق
 رک أ هللا ‹ رک أ هللا رک ا هلا ءهقلا اوريك» لاق نابلس نع حيحص دنسب قازرلا دبع هجرخأ ام هيف درو ام حصأف ريبكتلا

 قي رط نم « نيديعلا باتك» ىف ىبايرفلا رفعج هجرخأ ليل ىلأ نب نمحر لا دبعو دهاجبو ريبج نب ديعس نع لن و «اريبك
 كيرشال هدحو هقلا الإ هلإ الد ديزي و اثالث ربكي ليقو  «دحلا هنود دازو ىعفاشلا لوق وهو مهنع دايز بأ نب ديذي
 نبا نعو « ربع نع كلذ ءاج دما هلو « رك أ هللا ريك أ هللاو « هللا الا هلإ ال , امهدعب نيت ريكي ليقو « « حلا هل

 ىف( اسنأ تلأس ) هلق . ال لص أ ال كلذ ىف ةدايز نامزلا اذه ىف ثدحأ دقو « قو دمحأ لاق هيو هوحت دوهسم

 هلوقب قلعتم وهو « ةمجرتلا عضوم اذه ( هيلع ركني الف ربكملا كيو ) هلق . كلام نب سنأ تلأس رذ ىنأ ةياور

 نم نوكي نأ لمتحيو . ةيبلتلا عضوم ىف ريبكسالا زاوج ىلع هب جتحا اسنأ نأ هرهاظو « ةفرع ىلإ ادغ اذإو » اهف
 دمج انثدح ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا باتك ىف هيلع مالكلا طسب ىتآيسو « ةيبلتلا ىلإ ريبكشلا فاضأ ريك
 « بوسنم ريغ دم انثدح » تقولا ىبأو ة٤ ركل اذكو رذ ىنأ نع خسنلا ضعب ىف اذك ( صفح نب رع انثدح

 نع ليصألا ةءباود ىف عقوو < قاجرجلا د_حأ ىبأو ىزورملا ديز ىنأو نكسلا نباو هب وپش نبا ةباور نم طقسو

 ىراخبلا ثدح دقو « هيف صفح نب رمع نيب و ىراخبلا نيب ةطساو ال اذه ىلعف « ىراخبلا دم انئدح » هخ اشم ضعب
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 اذه یف امبنب ةطساولا طوقس حجارلاو 0 <l ةطساولا هيب و هئيب لغدأ اع رو ةطساو ريغب ريثكلاب هنع

 وه نوكي نأ هبشي اذه دمع : رذ ىبآل خسنلا ضعب ةيشاح ىف عقوو . جرختسس لا ىف يعن وبأ مزج كلذبو « دانسالا

 نتملا ىلع مالكلا ىتأيسو < نيريس تنب ىه ةصفحو « نابلس نبا وه دانسالا ىف روكذملا مصاعو 1 لع هتاف لمذلا

 ىف كلذ نآل < مربكت نركيو 5 هلوق هنم ةمجرتلا عضومو . ضيحلا باتل ىف هضعإ قبسو . باوبأ ةعيس دعب

 مالا درو دقو تادودعم امايأ نهنوك نم امهنيب ام عماجل مايألا ةيقب هب قحتليو « ىنم مايأ نم وهو ديعلا موي
 نونلا منعإ ( جرخت ىتح) وق .« انيبن ان مآ » ظفلب ابيرق ىتأيسو « هذه ىف اذك ( سمن انک) یوق . نہف ركذلاب
 نم » ىنهيمشكلا ةباور ىفو « اهرتس ىأ ةمجعملا رسكب (اهردخ نم ) هلق . ةغاابملل اهدعب ىتلاو ,ةءاغلل ىتحو

 ربطتلا اهب دارملاو « ةراهطلا ىف ةغل ءاهلا نوكسو ةلمهملا ءاطلا عضب « هترهطو ه هرخآ ىف هلوقو . ثينأتلاب « اهتردخ

 « حيحصلا بئارغ نم هجولا اذه نم ةيطع مأ ثيدح ىف ريبكتلا ركذ ( مركب نربكيف ) هلق . بونذلا نم

 اضيأ لسم هجرخأ دقو

 ديعلا موب ةبرحلا ىلإ ةالصلا يصاب - ۴
 نا » رمع نبا نع عفان نع هلا ع 5005 لاق باها دبع ا٣ لح لاق راتب نب دمع 00/7 50

 « لص "من «رحّتلاو رطفلا موي ُةَآَدق ةبرملا رك ر تناك لَو ىبلا

 ةدايز نود ثيدحلا اذبب ةمجرتلا هذه تهدقت دقو « ديعلا موي » ىنييمشكلا داز ( ةبرحلا ىلا هالصلا باب ) هلق

 ىقثلا ديجلا دبع نبا وه انه روكذملا باهولا دبعو . ةرتسلا باوب أ ىف ىنممشكلا
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 لاق رع نا نع عفان ىربخأ لاق د وبأ ان لح لاق ديل ولا اد لاق رذنلا نب ميه رإ اشو — ۳

 « الإ ىلصيف « هيدي نيب ىلصلاب بنتو لح هبدي نيب ةراملاو لصلا ىلإ ودي وقالب ئنلا ناك »
 درفأ هنأكو « رخآ هجو نم روکذ ملا رمع نبا ثيدح هيف دروأ ( مامإلا ىدب نيب ةبرحلا وأ ةزنعلا لمح باب ) هلق

 تبث ةيناثلاو « هدسج ىراوت نأ امف طرتشي ال ىلصملا ةرتس نأ نيبت ىلوآلا نآل « كلا ةرياغمب رعشيأ ةمجرت هل

 ديعلا مو حالسسلا لمح نع ىهنلا نم مدقت ام كلذ ضراعي الو « حالسلا نم اب مامإلا ید نيب ىثملا ةمعو رشم

 ىعاذوألا ثيدحتب حرص دقو « لسم نإ وه انه روكذالا ديلولاو . ابرق مدقت اك ىذأتلا ةيشخ دنع وه امنإ كلذ نآل

 ف الوصوم ريح نبا نع عفان نع یعازواللل سیلو ٤ هتي وسو ديل ولا سادت نمأف یعازوالل عفان ثا دحتب و هل

 قوتسم » مامزلا ةراس باب ل ف نتا لع مالكلا مدقت دوو .٠ ىدا كلذ ىلإ راشأ ¢ ثر دحل ا اذه ريغ حيحصلا

 ىلاعت هللا دمحم

 ىلصلا ىلإ ضّيملاو ءاسنلا جورخ ساپ - 6
 . انمأ » تلاق ةيطع ”مأ نع دمم نع بوي نع دا انت دح لاق باهولا دبع نب هللا دبع او - ولامع 2 مالا لا مد ن 3 7



 نيديعلا باتك- 5 ١٠١

 - تلاف وأ لاق ةف E ةعيح نع برأ قو ا

 « لصلا E أ زتە و « رودحلا تاوذو تازلا

 هبسنو « ةعركل اذك ( دام انثدح ) هل . ديعلا موي ىأ ( ىلصملا ىلإ ضيحلاو ءاسنلا جورخ باب ) هلق
 مب « ان مآ » نيقابللو « لمتسملاو ىومخلا نع رذ ىنآل اذك ( ل انيبن انآ ) هلق . « ديز نبا » نوقابلا
 قو « دل ىنلا ینعت 5 اوما كلان 1 دامح نع ىنارهزلا حيبرلا بأ نع لسمل عقوو « انيدن ظفل فذحو ةزمها

 ةدحوم مث ةحوتفم ةزمه اهدعب ةدحوملا رسكي < ايأي انآ تلاق » ليعامسالا دنع دامح نع برح نب ناملس ةياور
 اهتأكف « ايب » اهتروص ريصتف ةيناتحت ءاي ةزمحلا لادباب نكل كلذك ىجحلا ةباور ىف ناكهنأكف اذه ىلعو ةلام

 نرأ تناكاتاكتف لسم ةباور امأو . فيحصتلا دعب ةالصلا باتكللا شعب اهلا فاضأو « انين تراصف تفحصت
 ناملس نال كلذ تلق امنو . لعأ هللاو ألا ةيمستب ةاورلا ضعب حصفأف هريغو ىنج مشكلا دنع عقو اک ءانبلا ىلع

 (بويأ نعو) هلق . ضيحلا باتكىف « ىبأب م ةيطع مأ لوق ىنعم مدقت دقو . ديز نب داح ىف سانلا تبثآ برح نیا
 مأ نع ةصفح نعو « ةيطع مأ نع دمع نع ادامح هب ثدح بويأ نأ لصاحلاو . روكذملا دانسالا ىلع فوطعم وه

 « هللا دبع نب دمع نع دواد وبأ هاودو < ةروكذملا برح نب ناهلس ةياور ىف احبرص كلذ عقو دقو « اضيأ ةبطع

 ثدحت ةأ ما نع ةصفح نع بويأ نعو « ةبطع مأ نع دم نع بوبأ نع دامح نع امهالك عيب رلا ىبأ نع ىلعي وبأو

 رياغم نيريس نب دم قايس نأ كلذب نيبتو « بابلجلا ركذ ةصفح ةياور ىف عيبرلا وبأ دازو ؛ ىرخأ ةأ ما نع

 ىلعو تايلثلا لعن لا ناو ىرخألا ىلع نيتباورلا ىدحإ لمح نم بصي ملو « انتم وأ ادانسإ ةصفح قايسل
 ىلاعت هللا ءاش نإ باوبأ ةعبرأ دعب ثيدحلا اذه دماوف ةي

 ىلصلا ىلإ نايبصلا جورخ تيسسإي- 7
 ص ٩ ص ١ ص ن

 نا تعم لاق نم رلا دبع نع ناني ان دح نمحرلا دبع انث دح لاق سابع ن ورع اشم ب ۷0
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 «”نهرأ ذو ”نظعوف ءاسنلا أ ل «بطخ < « لصف « ىحضأ وأ رطف موي ھل نا عجل ناق

 ¢ ةقدصلاب نها

 ىف فاصملا رثآ : رينملا نب نيزلا لاق . اولصي مل ناو « دايعألا ىف ىأ ( ىلصملا ىلإ نايبصلا جورخ باب ) هلو

 نب نحرلا دبع نع) هلق ٠ أتي ال نمو ةالصلا هنم ات نم معيل ديعلا ةالص هلوق ىلع « ىلصملا ىلإ  هلوق ةمجرتلا

 دعب أيس اک هثدح روک نما نمحرلا دبع نأب ىروثلا نع 0 3 حرصو ٠ ةلمهم مث ةروسكم ةدحوع ( سباع

 قب اطل ذئنيح ايبص ناك هن وک نایب قایسلا اذه ىف سيل ( ىضأ وأ رطف موي 2 ىنلا عمم تجرخ ) هل ٠ باب

 دعب قأيسف « هدروي ا حس د نب تالا ؛ 7

 هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نإ روكذملا بابلا ىف هيلع مالكىلا ةيقب ىتأيو « هتدبش ام رغصلا نم ىناكم الولو د ظفلب باب

 مزجلا سابع نبا نع رخآ هجو نم نیباب دعب یتأیسو « سابع نبا نع یوا لا نم كش « ىض 1 ,

 رطفلا موي هنأب



 15ه ۹۷۷ - والد ثيدحلا

 ديعلا ةبطخ ىف سانا مامإلا لابةتسا ساپ - ۷

 ٍسانلا لباقم عك ئبلا ماق : ديعس وبأ لاق

 هيلع ینا جرخ » لاق ءارتلا نع لا 0 دهب نع ةحاط ن أ ر ېغ ر لاق رم ا اشو دخل ۹7

 E : نيس دع 0 5 E ل ل
 كبت بر ده انموب ىف 2 ١ لو نإ : و هبجوب انيلع لبقأ م « نيته ر ىلصف يق ىلإ ىح ا مو

 رلهأل ةلجع ءىش وه امف ثاذ < لبق ب ذ نمو « انتم فاو دقف الاد لمف نه . رحيق مجرت م «قالصلاب

 : لاق . ثُم نم ريغ ةعّذَج ىدنعو تعد ىلإ « هلا لوسر اي : لاف ”لجر اقف . ءىش ىف كسلا نم سيل

 6 لدم ِدَحَأ نع ین الو« اهحذا

 نأ دعب ةجرتاا هذه ةداعإ نإ : هلصاح ام رينا نب نيزلا لاق ( ديعلا ةبطخ ىف ساناا مامإلا لابقتسا باب )ەل

 نوكيي ةمجلا ىف مامإلا لابقتسا نأو ٠ كلذ ىف ةعمجا فلاخم ديعلا نأ مموتب نم لاتحا عفر ةعملا ىف اهريظن مدقت

مدقت اک هيلجر ىلع هيف بطخم هناف ديعلا فالخم ءريثم ىلع بطخم هن وکلا ايرورض
 نأ دارأف « «,ديعلا ةيطخ بابو ىف 

 ثيدح نم فرط وه ( سانلا لباقم لِي ىنلا مات : ديعس وبأ لاق ) هلق ٠ لاح لك ىلع ةنس لابقتسالا نأ نيبي

 «  سانلا لباقم موقيف فرصني مث , ظفلب باوب أ ةرشع لبق مدقت دقو « ىلصملا ىلإ جورخلا باب ف فنصملا هلصو

 لمتسملا ةياور ىف ( هلهآل هلع ءىش هناف ) .اربلا ثيدح ىف هل . ثيدحلا , سانلا ىلع لبقأف ماقد لسم ةءاود نو

(fl,الود نيقابلاو 'ىنممشكلللو « ءاي یوجلاو ىلمتسلا اذنك ۾ كدر دحأ نع یت الور هدق هلوقو « ءىش وه  

 « هرجوب انيلع لبقأ مث , هلوق هنم ةجرتلا عضومو . ىلاعت هللا ءاش

 ىلصلاب ىذلا ا بسا ۱۸

AYنا تەم » لاق سبع ن ا ”ليع 55 لاق نايف نع ىح 500 لا د اشم —  

 n . 0 ا ص 75 “اےس ت 9 0 2 ن

 ةتذبش ام رذصلا نم ناك الولو « مث : لاق ؟ و ”ىبلا عم ديعلا تدهش : هل ليق سابع
 رتا انآ ىتح «

 ماو وه دوب يدم وذ ا كاكا ا "مث طخ 3 ىلصف تالا نب ريثكر اد دنع ىذلا

 « هتيب ىلإ لالبو ' ره قلطنا "مث « لالب بوث ىف هتف "نود "نب وهي "نهتيأرف ةقدصلاب

 ريدك رادف الإو ¢ عماسال ب رل لييس ىلع تلصلا نب رشک راد لع هوكي هفب رعل
 5 2 ىنلا لعل لع تألصلا نب

لاب دارملا وهو هب فرعي ایش ءالصا اولعج مهنأ كيدحلا اذه نم ربظو
 .٠ صخاشلا ءىثلا : نيم فب وهو <« مع

 الولو : «نايبصلا ءوضو باب » ىف هلوق نم داربلل رسم اذهو « هترضح ىأ ( هتدهش ام رغصلا نم ین اکم الولو) هل

 مهضعل ىشمو ٠ رغصلا وهو روك ذم ريغ ىلع دوعي « هنم » هلوق ىف ريمضلا نأ ىلع اذه لدف « هتدهش ام هنم ىناكم

 ىرابلا حت ها ج۹ - م
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 همم تدهش ام إب ىنلا نم ىلرم الولو ىنعملاو « يب ىنلا ىلع دوعي ريمضلا نإ : لاقف قابسلا كلذ رهاظ ىلع
 « اضتقم ال امنام نوكي اذه لثم ىف رغصلا نأ بلاغلا نآل رظن هيفو « هفلاخي قايسلا اذه نكل هجتم وهو « ديملا
 ترضح ام لب ىنلا نم ىتاذنم الول ىنعملا نوكيف هدعب اب اقلعتم رغصلا نم هلوق نوكيو «أديخأتو اع دقت هيف لعلف
 هل رفتغي نأ ىضتقي رغصلا نال : ءاسنلل هظعو نم عستو ام دوهشب : دارأو هرهاظ ىلع هلح نكميو « ىرغص لجال
 نع هسفن طبضي نم ىصلا ناك اذإ وه ام ىلصملا نايبصلا جورخ : لاطب نبا لاق < ربكلا فالخب نعم روضحلا
 ةيعورشم نآل رظن هيفو . ه1 ةصقلا سابع نبا طبض ىلإ ىرت الأ < اهدسفي ام ظفحتيو ةالصلا لقعي و بعللا
 اک ضيحلل عرش كلذلو « مهنم رضحي نم ةرثكب مالسالا راعش راهظإو كربتلل وه امن] ىلصملا ىلإ نايبصلا جارخ]
 نم ركذ امع مهطبضي نم نايبصلا عم نوكي نأ جاتحي ام اذه ىلعو ؛ ال وأ ةالصلا منم عقت نمل لماش وهف « أيس
 قأىح) هلق. ملعأ هللاو هئاكذ طرفل ناك هلعلف ةصقلا سابع نبا طبض امأو . ال مأ اولص ءاوس هوحنو بعللا
 یح هعم جورخلا تدهش وأ هَل هللا لوسر جرخ ىنعملاو < ءادتبإ ريغب ةياغلا ركذ ةباورلا هذه ىف عقو اذك ( معلا
 تاطاتخ ريغ لاجرلا نم ةدح ىلع نك ءاسنلا نأب رعشي ( ءاسنلا ىتأ مث ) هلق . هيلع قايسلا ةلالدل فذح هنأكو « أ
 وعدت نم الإ لاجرلا نم رضح ال نأ محلا وأ ةظعوملا ىف ءاسنلا ةيطاخع ىف بدآلا نأ هيف ( لالب هعمو ) هلق ٠ م«
 نأ مدقت دقف سابع نبا امأو « ةقدصلا ضبق ىلوتمو رت ىنلا مداخ ناک الالب نال  هوحنو دهاش نم هيلا ةجاحلا
 دقو « هب نٍ وڄ ىذلا نيقلي ىأ ( هنفذقي ) هلوقو « نيقاي ىأ هلوأ مضب ( نوه ) هلق ٠ هرغص ببسب هل رفتغا كلذ
 أ ةياور ىف عقو : ( هيبنت ) . متأ هقايسو اضيأ سابع نبا ثيدح نم ىرخأ قيرط نم هيلي ىذلا بابلا ىف هرسف
 باتنک یف اذه ريثك نبأ قيرط فلؤملا لصو دقو . ىهتنا ملعلا : ريثك نب دم لاق ثيدحلا اذه بقع قاشكلا ىلع
 نيديعلا ىف اذه ريثك نبا قيرط قومبلا جرخأ املو . هركذف « نايفس انثدح ريثك نب دمت انئدح ه لاقف ماصتعالا
 ماصتعالا ىف ىلا قيرطلا رضحتسي ملو ةياورلا هذه ىلإ راشأ هنأ كف « ريثكن با لاقو : لاقف ىراخبلا هج رخأ : لاق

 ديملا موي ءاسلا مامإلا ةظعوم صاب - 9

 ىتربخأ لاق ج رج نا انثدح لاق قاز لا دبع انث دح لاق صن نب م ا ا یم ب ۷۸

 ايف . بطَح ن ةالصلاب ًادبف « لصف رطنأا موي كي ئبنلا ماق » 'لوقي هتسمس لاق هلا دبع نب رباج نع طع
 تاق . ةقدمصلا ءاسنلا هيف ىقلي هب و طاب لالبو « لالب دب یل اک تب وهو نهرك ذف ءاسنلا ىبأف لز غر 00002 E ةو صر را ىلا حس 1 ل بختم

 ل ًاقح یر ا: تلق . نيقليو امختف قتلت" : ذئنيح نقدصتي ةقدص نكسل و ءال : لاق ؟ رطفلا موي ةاكز : ءاطعل تر و NE تار 8 ےک 2 ١ 9 . ر
 ؟ هكولمقي ال ملل امو « مهيلع قيل هنإ : لاق ؟ “نهارك ذيو لذ مامولا 00 نا 5 مج

 لاق اهنع للا ّىض ر سابع نا نع رسواط نع سم ”نب ”نسحلا ىنريخأو : عرج ”نبا لاق - ۹
E 5-5جرح . دعب بخ "مث ۽ ةبطشللا لبق اهم ولصي منع لا ىضر نامعو عو ركب أو ر ىنلا عم راعفلا تدم 2 ا ا ا 1 ا 0 72 . تاک س  

 اذإ للا اهيأأي ) لاق لالي هم ءاسألا ءاج ىتح مهقشي لبقأ من . هديب خرم نيح هيلإ ”رظنأ یناک ارم ئبلا .٠ 00 .٠ 27 ت همه - ا ےس ر ع 5 س
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 هب ل - نهنم ةدحاو ةأرما تاق ؟ كلذ ىلع ۲ : اهنم حرف َنيح لاق “2 . ةبآلا (كَس مي تانمۇلا كلءاج

 . ىأو يأ هادف نکل هه : لاق "من هب وت لالب طسبف « نقدصتف لاق . یه نم نسح ىردي ال . من :  اهثريف

 ةياهاجلا ىف تناك ماظعلا يتاولا : فلا ؛ قازرلا دبع لاق . لالب بوث ىف ”يتاولئاو فلا نيقليف

 نب قحإ ىثدح ) هلق . لاجرلا عم ةبطخلا نعمسي ىل اذإ ىأ ( ديعلا موي ءاسنلا مامإلا ةظعوم باب ) هلق

 راعشإ هيف ( لزا غرف الف ءبطخ مث) هلق . رصن نب قح] لاقف هدج ىلإ ىليصالا ةباور ىف بسن ( رصن نب ميهاربإ
 مل هنأ « ىلصملا ىلا جورحلا باب » ىف مدقت دقو « لزن' , هلوق هيضتفي امل عفت م ناكم ىلع بطخ ناك قل هنأب

 ىف ناك ءاسنلل هظعو نأ ضايع معزو . لاقتنالا ىنعم لوزنلا ني ىوارلا لملف « ضرالا ىلع ىلصلا ف بطخي ناك

 كلذ نأب ةحرصملا ةياورلا هذ ىوودلا هبقعلو ٠ هلي هب صاخ هنأو مالسالا لوأ ىف ناك كلذ نأو ةبطخلا ءانثأ

 لئاقلا ( ءاطعل تلق ) هلق . لاتحالاب تبثت ال صئاصخلاو « ءاسنلا ىتاف لزن غرف املف » هلوق وهو ةبطخلا دعب ناك

 « ىثملا باب د ىف حرج نبا نع رخآ هجو نم ثيدحلا مدقت دقو « روكذملا دانسالاب لوصوم وهو ؛ ځ رج نا وه

 موي اهنوك ةنيرقب رطفلا ةقدص اهنأ « ةقدصلا , هلوق نم مبف حيرج نبا نأ ىلع لاؤسلا اذه لدو . ةدايزلا هذه نودي

 رطفلا ةقدصب قتال وهف مض ىلا جاتحي ءىش هيف قلي ىذلا نأب رعشي هنآل « هبوث طساب لالبو » هلوق نم ذخأو رطفلا

 متاخ نم رطفلا ةقدص ىف ”ىزحي ال ام تناك امنأو 1 عوطت ةقدص تناكابهنأ ءاطع هل نيب نكل « ليكلاب ةردقملا

 ىنعملا وأ «نيقليو » لاقف عملا ةغيصب هيلع فطع كلذلو « ءاسنلا سنج دارملاو « ةأرملا ىأ ( قلت ) هلق . هوحنو

 , رثكالل اذك ةمجعملا ءاخلاب و قوف نم ةانثملاو ءافلا حتفب ( اهختف ) هلق . نيقلي تايقابلا كلذكو « ةدحاولا قلت

 لعفلا رركو « ءافتنك ا نيقاي لوعفم فذحو « ابيرق هريسفت ىنأيسو « ثينأتلاب « اهتختف , ىوخلاو لمتسللو
 هلق .« متاولاو ختفلا نيقليف د ظفلب سابع نبا ثيدح ىف ىنأيسو « عبونتلا ىلا ةراشا ملسم ةياور ىف روكذملا

 بوجو ىربي ناك ءاطع نأ هرهاظ « مهلع قحل هنا » هلوقو . ءاطع لوئسملاو ؛ عرج نبا اضيأ لئاقلا ( تلق )

 «هب لوقلا نم عام ال : لاتو . بابحتسالا ىلع هلم ىوونلا امأو . هريغ كلذب لقي مل : ضايع لاق اذ و « كلذ

 لوألا دانسإلا ىلع فوطعم وه ( لدم نب نسحلا ىلربخأو : جرج نبا لاق ) هلق . ةدسفم كلذ ىلع بترتي مل اذإ
 « رباج ثيدح ىلع سابع نبا ثيدح مدقف لوألا لبق ىناثلا قاسو « قازرلا دبع قيرط نم ثيدحلا لسم درفأ دقو

 ةادأ يغب هيف اذك ( مب ىنلا جرخ ) هلۆق . « ةبطخلا باب » ىف ارصتخم حيرج نبا نع رخآ هجو نم مدقت دقو

 لسم اذكو « « هب هللا ىن لزنف » ظفلب جرج نبا نع رخآ هجو نم « ةنحتمم ا ريسفت باب د ىف قأيسو ؛ فطع

 ماللا ديدشتب ( سلجب نيح ) هلق . لوهجللل ءانبلا ىلع هلوأ مضب « بطخ مث و هلوقو « هذه قازرلا دبع قيرط نم
 ناكم نع لقتنا امل مهتأكو ؛ هديب لاجرلا سلحي  ظفلب لسم ةياور ىف تبا وهو « هلوعفم فذحو « ةروسكملا

 هوعبتي نأ اودارأ مال وأ ‹ اعيمج اوفرصني مث هتجاح نم غرفي ىتح سولجلاب مميمأف فارصنالا اودارأ هتبطخ .

 ذاز ( معن : اهريغ هب مل نمنم ةدحار ةأما تلاقف ) هلو . هلبق ىذلا بابلا رخآ ىف ىضاملا ثحبلا ىوقيف مهعتف

 ةعاجلا نع دحاولا باوج نأو « رارقالا ةلزنم اهلي نو معنب باوجلا ىف ءافتكالا ىلع ةلالد هيفو هللا یف اي د لسم

 سواط نع هل ىوارلا وه نسح ( یه نم نسح یرد ال ) هلو . مراکنا نم عنام عنمب ملو اوركشي مل اذإ فاك
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 نکل لمت ىمأب ىوونلا ههجوو ‹« فيحصت هنأب ظافحلا نم عمج مزجو « ذئنيح ىردي ال , هدحو لسم ىف عقوو
 20 ءانجرخأ ىذلا قازرلا دبع فنصم ىف عضوملا اذه دوجو امس الو ةعاجلا ةياور حيجرت ىلع لاد جرخلا داحتا

 نم ردي مل ىذلا نييعت ةعاجلا ةياور ىف نأ نيتياورلا نيب قرفلاو . ة-ءاجلا ةياورل اةفاوم ىراخبلا ىف اي هقيرط نم

 نب ديزي تنب ءامأ اهنأ ىرطاخ ىف جلت هنأ الإ « ةأرملا هذه ةيمست ىلع فقأ لو . لسم ةياور فالخم ٠ ةأرملا
 قيرط نم امهريغو قاريطلاو قجبلا هجرخأ ثيدح ىف ةصقلا هذه لصأ تور اهناف « ءاسنلا ةريطخمي فرعت ىلا نكسلا
 نكن ءاسنلا رشعم اي : لاقف نعم انأو ءاسنلا ىلإ جرخ قلي هللا لوسر نا » ديزي تنب ءامسأ نع بشوح نب رهش

 « نعللا نكت نكن : لاق ؟ هللا لوسر اي مل : ةئيرج هيلع تنكو عقلي هللا لوسر تيدانف . مج بطح رثكأ
 ةاورلا ضعإ لعاف ء ةدحاو ةصقلا ناف « معنب الوأ هتباج أ ىتلا ىف نوكست نأ دعب الق « ثددحلا , ريشعلا نرفكتو

 ىو  ةيراصنالا ةبلس مأ نع رخآ هجو نم قاربطلا ىور دقو . لعأ هللاو هرئاظأ ىف اک رخآلا ہرک ذی ملام ركذ
 اهثيدح نم دعس نالو : ثيدحلا ذخأ ام مپ هللا لوسر نولع ذخأ ىتاللا ةوسنلا ىف تناك اهنأ  ةروكذملا ءامسأ

 نه ىمأ لعف وه ( نقدصتف لاق ) هلق . «ةبالا قر الو ايش هللاب كرشن ال نأ مقلي هلا لوسر انيلع ذخأ ١

 نم ةنآلل هتيسائمو « نقدصتف كلذ ىلع نتك نإ هر دقت فوذحم طرش باوج ىلع ةلخاد وأ ةيبيس ءافلاو ةقدصلاب

 «لالب وه لئاقلا ( له لاق مث ) هل ٠ هب نرمأ ىذلا فورعملا ةاج نم كلذ ناف « فورعم ىف كنيصعي الو ه هلوق
 ءادف م هلوقو : نرنلا ديدشتو فاكلا مضب ( نكل ) هلق . عمجاو درفلل اب ريبعتلا ف ىحصفلا ةغللا ىلع وهو
 یش ىأ ىف قازرلا دبع ركذب مل (ةياهاجلا ىف تناك ماظعلا ميتاوخلا ختفلا قازرلا دبع لاق ) هل . رصقلاو ءافلا رسكب

 دنع امل متاودلا ماع فطع اذهو . ها لجرألا عباصأ ىف اهتسبلي نك نهنأ بلعُت ركذ دقو « سبلت تناك

 ىعمسألا نع ىكحو « ليخالخلا ركذ انهلسم دنع ةقرط ضعإ ىن عقو دقو ؛ ىدبآلا ىف سبلي ام ىلإ فرصنت قالطإلا
 دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . صخالا ىلع معلا فطع نم وه اذه ىلمف ءامل صوسف ال ىتلا متاوخلا ختفلا نأ
 ةقدصلا ىلع نهثح بحتسيو ؛ نمماع بحي امب نهريكذتو مالسالا ماك حأ نوهيلعتو ءاسنلا ظعو بابحتسا اضيأ
 ىتأيس اكىلصملا ىلإ ءاسنلا جورخ هيفو . ةدسفملاو ةذتفلا نمأ اذإ هلك كلذ لعو « درفنم سلجم ىف كاذب نهصيصختو
 ىلع هب لدتساو . هيلا امعفدب نع ةقدصلاىلعلماعلا ةفطالمو « مالاو بالاب ةيدفتلازارج هيفو . هدعب ىذلا بابلا ىف

 ةيكلل املا ضعبل افالخ كثاثلاك الام نم نيعم رادةم ىلع وأ اهجوز نذإ ىلع فقوت ريغ نم الام نم ةأرملا ةقدص زاوج
 ًاروضح اوناكنبجاوزأ نإ اذه ىف لاقي الو : ىطرفلا لاق , هلك كلذ نع لاصفتسالا كرت ةصقلا نم ةلالدلا هجوو

 هطاقساب حزصي ىتح هؤاقب لصالاف قحلا هل تبث نم نآل كلذ نه نهجاوزأ مياسل هيف سيلف لقت ولو لقني مل كلذ ن
 ىلع داز ابف فرصتلا نهل زوحي ال نهتأ تي ناف هنود اف ثاثلا نم هنوكامأو . ها كاذب اوحرص موقلا نأ لقني ملو
 مث ةقدصلاب نهرمأ هلال باذعلا عفاود نم ةقدصلا نأ هيفو : ةدايزلا زاوج ىلع لدي ام ةصقلا هذه ىف نكي مل ثاثلا

 بأ ثيدح نم ضرحلا باستكىف مدقت اک كلذ ريغو معنلا نارفك نم نهنم عقي امل رانلا لهأ رثكأ نهب للع
 تمدقت اک دز تنب ءامسأ ثيدح نم قجبلا دعو < راج ثيدح ىف رخآ هجو نم ملسم دنع هوحن عقوو . كيعس

 ةيآ ةوالثل هيلا جاتحي ام ركذب ةءانعلاو ؛ كلذ ىلإ هقح ىف جيتحا نمل اج ظالغإلاو ةحيصنلا لذب هيفو . هيلا ةراشإلا

 « ءاجرخأ » ةطوطخلا ىف ( ) ١



 1 ٩۷٩ - ٩۹۸۰ ثيدحلا
 ا

 س

 نيجاتحملل ءاينغالا نم ةقدصلا باط زاوج هسمفو 5 ءاسنلاب ةصاخ اهنوكلا ةدحتمم ا
 ¢ جاتع ريغ بلاطلا ناكو لو

 رداق ريغ نوكيأ هل بولطملا نأ نم هيف طرتشي أم ىنخي الو ‹ باطلا نم هيلع اوحاطصا ام زاوج ةيفوصلا هنم ذخأو

ض عم نواح نم نملع زە مب ةقدصلا ىلإ ةونلا كمل ةردايم قو . هئم هل ديال 1 وأ اقلطم بسكتلا لع
 لاخلا قي

و « نهنع یضرو ےب لوسرلا مآ لاثتما ىلع نہصرحو نيذلا ىف نہماقم عیفر ىلع ةلالد تقولا كلذ ىف
 تمدقت دق

 ضيحلا باک ىف ثدحلا اذه دياوف ةيقب

 ديلا ىف بابلج اهل نکی مل اذإ ساپ - ٠
 ل ت ا ر عا “و م 20 هلع

 كىيا أ < ع و 7 ص 7 2 .-

 امتخأ جوز نأ تدخل اهتيتاف « فلخ ىنب رصق تلزيف ةأرما تءاجل « ديعلا موي نجر نأ انيراوج منع

 ١ ُْب ا 0 5 - ت 5 ا ت

 « ىضرملا ىلع ”موقن اتكف : كاف« تاو زغ تس ىف هعم اأ تناكسف « ةوزغ ةرشع ىت يلم یدلا م اغ

 : لاقف ؟ رخت ال نأ  ٌباباج اهل نكي مل اذإ "ساب انادحإ لع « هلا لوسر اي : تاقف . لكلا یوادنو

 يل
o 2 olor 

 ٤ے ٠ ےک

 اتينا ةيطع 4 تمرد الف : ةا لاق نين ولا ةوعدو ريحلا ندهشيلف « اهب اهلج نم اا اهسيلتلا

 جرحي : لاق - ىب : تااق الإ هل عودلا ترك ذ القو ىا « من : تلاق ؟ اذكو اذک ىف تمعسأ : الأن
0 

0 1 
5 

 + لضلل حلا لزتبو «ضّيحلاو  بويأ كش « رودللا تارو قتاوملا : لاق وأ - روداا تاوذ قتاودلا

 دهشتو تافرع دهشت ثزمئالا سيلا « من : تلاق ؟ رل : اهل تقف : تلا. نينمؤملا ةوعدو ريحا ندو

 «؟اذك ديشتو اذك

سفت مدقت <« نيندحومو ماللا نوكسو ميجلا رسكب ( باباج اهل نكي ملاذإ باب ) هلو
 ىف ضيحلا باتكىف هري

ف درو ام ىلع ةلاوح ةمجرتلا ف طرشلا باوج ركذي ل : رينملا نإ نيزلا لاق ٠» نبديعلا ضئاحلا دوم باب «
 يبخل ى

 سنجلل نوكي نأ لمتح هنأ روكذملا بابلا ىف مدقت دقف « لامت>الا نم هيف امل هفذح هنأ ىل ربظي ىذلاو . ه١

 ل اسيبالج نم اهتخأ اهرعتلف د ىذمرتلاو » اميبالج نم د ةعزذخ نبا ةياور هدؤيو 0 امم أم سنج نم اهريعت ىأ

ديؤيو « امون ىف اعم اكر شا دارملا نوكي نأ لمسحو ةيحاصلا تخالاب دارملاو
 اهتبحاص اهمبيلت م دواد ىبأ ةيآور ه

 ذخؤيو .لوآلا عج ريف بايثلا سذج ءام وت » هلوقب دارملا نو ٠ نأ لمتحو ‹ اعساو ناكاذإ ىنعي « امون نم ةفئاط

 لاح لك ىلع نجرخ ىأ « ةفلابملا ليبس ىلع ركذ هنا : ليقو « تسلا دنع دحاو بوث ىف نيتأرملا لانش زاوج هنم

 ىبأو ةم رك ة باور فو « ةفيفخ ةناثلاو ةحوتفم ةزمه امهنيب نيتدحومب (ابأب معن تلاق) هلق . بابلج ىف نيتتئاولو

 ةرمه] لادب اب «ىدب د ظفلب روكذملا بابلا ىف مدقت دقو « ىبأب هيدفأ ىأ « لصالا ىلع ةيناثلا ركب « ىبأب د تقولا

 هل . « ىأو یاب يب هلا لوسر اأ » تلاق ةيطع مأ نع ةصفح قيرط نم دمحأ دنع عقوو « ةيناتحت ءاب

 < رودحلا تاوذو قتاوعلا : لاق وأ ) ىيمششكللو هتفص هنأ ىلع رثك الل اذك ( رودخلا تاوذ قتاوعلا جرختل )

 ةأرملا ةلئاقلا ( اه تاقف ) لوق . روكذملا بابلا ىف هوحن مدقت دقو ءال وأ فطملا واوب وه له ىنعي ( بويأ كش
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 لأ هللاو حجرأ لوالاو « ةيطء مأ تأ ىهو ةأرملا 71 لوقملاو ةصفح ةلئاقلا نوكت نأ لمت و ؛ ةطع مأ امل لوقملاو

 لمعلا ِضِيحلا لازیعا ساپ - ١

 ةيطع أ تلاق : لاق دمه رع نوع نبا نع ىدع ىبأ با انتا دح لاق ىثثلا نب دغ اشو - هما
 -رودللا تاوذ قتاوتلا وأ : نوع ”نبا لاق  رودملا تاوذو قتا و ا ج رخنف چ را نأ انرعأ «

 « مالصم نل رتبو مهن وعدو نيدسلا ةءاج ندمشيف ضيا ااف
 هن أكو « ىضاملا بابلا ف ىذلا ثيدحلا هنمضت ام ضعب ةمجرتلا هذه نومضم (ىلصملا ضيحلا لازتعا باب ) هلق

 وه ( نوع نبا نع ) هلو . ضيحلا باتك ىف روكذملا بابلا ىلإ امومضم مدقت دقو : هب ماتمالل محلا اذه دامأ
 روصنم ةءباور ىف عقوو « هلبق ىذلا ىف بوبأ كش اک قتاوعلا ف نوع نبا كش دقو « نيريس نبا وه دمو « هللا دبع
 دئاوفلا نم ثيدحلا اذهىفو . « رودخلا تاوذو قناوعلاو راكب ألا جرخت » ىذمرتلا دنع نيريس نبا نع ناذاذ نبا
 دنع اهيلا جيتحا نإ الإ ٠ ةرشابم ريغب ةجلاعملاو الثم ءاودلا راضحاب تناكااذإ بناجألا لاجرلا ةأرملا ةاوادم زاوج
 بايلجلا دادعإ بابحتسا هفو . هيف نحل نذأ اف الإ زوربلا مدع تاردخلاو قتاوعلا نأش نم نأ هيفو . ةنتفلا نمأ

 نم كلذب مآ نم ةلمج نم نال رظن هيفو « ديعلا ةالص بوجو ىلع هب لدتساو . بالا ةيراع ةيعورشمو < ةأرلل
 هيو . لعأ هللاو ةكربلا عيجلا معتا و عامجالا ىف ةغلابملاب مالسالا راعش راوظإ هنم دصقلا نأ ربظف « فلكم سبل
 , فلسلا هيف فلتخا دقو « ال مأ تآيه تاوذو ال مأ باوش نك ءاوس نيديعلا دوهش ىلإ ءاسنلا جورخ بابحتسا
 هريغو ةبيش نأ نبا هجرخأ ام ىلعو ركب ىبأ نع انل عقو ىذلاو « رمع نباو ىلعو ركب ىبأ نع هوجو ضايع لقنو
 وأو دمحأ هجرخأ هب سأب ال دانساب اعوفرم اذه درو دقو « نيديعلا ىلإ جورخلا قاطن تاذ لك ىلع قحالاف امهنع
 ابها تخالاو سن ملةأرملاو هب ةحاور نب هلل دبع تخأ نع سيقلا دبع نم ةأ ما قيرط نم رذنملا نباو ىلعي
 رمع نبا نع اضيأ ةبيش ىنأ نبا ىور ٠ بابحتسالا دكأت لمتحبو بوجولا لمتحم « قح » هلوقو . ةيب اح ةرم
 عنملا ريع نبا نع ىور دق لب ءاضيأ بوجولا ىف احيرص سيل اذهو « هلهأ نم عاطتسا نم نيديعلا ىلا جرخم ناك هنأ
 « ةلب انحلا نم دماح نءاو ةيعفاشلا نم قاجرجلا كلذب مزجو بدنلا ىلع هلمح نم مهنمو « نيلاح ىلع لمح نأ لمتحف
 « ةالصلا ةئيملا تاوذ ريغو زئاجعلا دوش بحأو : لاق تآيملا تاوذ ءانثتسا ىضتقي ملا ىف ىعفاشلا صن نكلو
 تاوذ ريغ تراصف رصتخلا ىف ىنزملا ةباور نم فطعلا واو تطقس دقو . ابابحتسا دشأ دايعالا نهدووثل انإو

 لاق عيب لا نع ةفرعملا ىف قبلا ىور دق لب « هيف ام هيفو ةعبن نمو ةياهنلا بحاص كلذ ىلع ىف زئاجعلل ةفص ةئيهلا
 هجرخأو تب دق : يتلا لاق : هب تاق اب اٹ ناك ناف « نيديعلا ىلإ نكرتي ءاسنلا نأ هيف ثيدح ىور دق : ىعفاشلا لاق

 مالكرهاظ هنإ : لاتو ىجين دنبلا نع ةعفرلا نبا هلقنو <« هب لوقلا ةيعفاشلا مزايف اذه ةيطع مأ ثيدح ىنعي - ناخيشلا
 ديعلا ىلإ رودخلا تاوذو ضدحلا جورخم مالسلا هيلع همأ و : ىواحطلا لاق هيف خ.ذلا مهبضعب ىعدا دقو ؛ هيبنتلا
 ٠ جاتع الف مويلا امأو « ودعلل اباهرإ نهروضحي ريثكتلا ديرأف ليلق نوملسملاو مالسإلا لوأ ىف نوكي نأ لمتحي
 فورمم وه لب : تلق . فرعي ال تقولا خيرات : ىامركسلا لاق « لاتحالاب تبث ال خسنلا نأب بقعتو . كلذ ىلا
 ثيدح ىف حرص دقو ؛ ىواحطلا دارم متي لف کم حتف دعب كلذ ناكو ريغص وهو هدهش هنأ سابع نبا ثيدح ةلالدب
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 ةيطع مأ هب تتفأ دقو < هتربطو مويلا كلذ ةكرب ءاجرو نيبلسملا ةوعدو ريخلا نمدوهش وهو كىلا ةلعب ةيطع مأ

 ىأر ول » ةشئاع لوق امأو « كلذ ىف اهتفل اع ةياحصلا نم دحأ نع تبثي ملو ثيدحلا اذه ىف اک ةدمب لب ىنلا دعب

 « هفالخب تتفأ اهتأ ىلع ةلالد هيف نأ انيلس نإ هرودنل كلذ ضراعي الف « دجاسملا نيعتمل ءاسنلا ثدحأ ام ألي ىنلا

 ءاسنلاب راصنتسالا نال رظن <« ودعلل اباهرا د هلوق فو « ةحرص تسيل عنملاب تتفأ ةشئاع نأب هنم ةلالدلا نأ عم

 ىلع بترتي الو ةنتفلا اهبو اهلع نمؤي نمي كلذ صخب نأ ىلوآلاو « فعضلا ىلع لاد برملا ىف نم رثكتلاو

وف ةيقب تمدقت دقو « عماجما ىف الو قرطلا ىف لاجرلا محارت الو روذح اهروضح
 راشملا بابلا ىف ثيدحلا اذه دئا

 ىلصلاب رحنلا موي حبذلاو رحتلا ساپ - ۲

 رع نبا نع عفان نع دقرف ْن ريثك ىنندح لاق ُثيللا ان لح لاق قسو ر هللا دبع شو - هع

 < ّلصلاب - معذب وأ - رني ناك يلم لا نأ

 [ ٠۰٠۰۲ ۰۰۰۱ ۰۱۷۱۱ ءلالا١ : ىف هفارطأ - ۹۸۲ ثيدحلا ]

 فظع : دينملا نب نيزلا لاق « كلذ ىف رمع نا ثيدح هيف دروأ ( رحنلا موي ىلصملاب حبذلاو رحنلا باب ) هلق

 موي عمج نأ عمم ال هنأ ىلا ةراشا ددرتلل ةيضنقملا وأب درو بابا ثددح ناک ناو ةمجرتلا ىف رحنلا ىلع حيذلا

 راشأ نوكي نأ لمتعو . ىهننا کلا ىف امہک ارتشا مبل و ‹ جذي امم رخآلاو رحني ام امهدحأ نيكسن نيب رحنلا

 ىلاعت هللا ءاش نا ہدئاوف ىلع كانه مالكلا یتایو ‹ ىحاضالا باتكى ىتأيس اك عمجا واوب هقرط ضعب ىف درو هنأ ىلا

 ديلا بش ىف دلو مابإلا مالك بيس - +
 ةبطخم وهو ىش نع مامإلا لث اذإو

 نب هاربا نع يملا نع ريتملا نروصنم انثدح لاق صولا وبأ اند ح لاق د دس شو ۸۳
 ا م سا ا ك 0 8 3 ےس 7

 دقف انکا كتّسنو « انتالص ىلص نم » لاقف ةالصلا دعب رحنلا موي قيم هللا ”لوسر انَبَطَخ » لاق بزاع

 لاو « هللا لوسر اي : لاقف راين "نب ةدرب وبأ ماقق . مل هاش تلتف قالصلا لبق كن نمو . كسلا باصأ

 تمعطأو تاك أو « تلتف « برو لك ”موي ويلا نأ تفرعو « ةالصلا ىلإ جرخأ نأ لبق تكسن دنل

 لبف « مل فاش نم ريح ىه ةءذج قانع ىدنع ناف لاق . مل ةاش كلت : هلي هللا وسر لاقق . ىناريجو ىلهأ

 « َكدعَب دحأ نع ىزجن نلو « من : لاق ؟ ىنع یزجت

 للا لوسر نإ » لاق كلام نب نأ نأ دمع نع بوبأ نع ديز نب دامح نع رع ن دماح شرو - 4

 : لاقف راصنألا نم ”لجر ماقف . هذ ديمي نأ ةالصلا لبق حب ذ نم أف بط "مت « رحنلا موي ىلص هيلع

 ىل قانع ىدنعو « ةالصلا لبق تعد ىنإو - رق : لاق امإو , ةصاصح مهم : لاق اإ - ىل ناريج « هللا لوسر اي



 نيديعلا باتك- ۴ ۲

 « امف هل معرف . مل اش ني لإ ٌبحأ

 ع ءرحنلا موي اج يلا ىلص » لاق بدنج نع دوسألا نع ةبعش انث دح لاق ”لسم اشو - هدم

 ا ساب حذف عذب ل نتو اتاك ىّرخأ خبديلف لص نأ لبق جد نم : لاقو جد مث «بطخ
 ] 74.0 > ۷£ < 0۹۲ , ٠٠۰۰ : ىف هفأرطأ ٩۸۰ ثيدحلا]

 ناكح ةمجرتلا هذه ىف ( بطخم وهو ءىش نع مامإلا لّدس اذاو « ديعلا ةبطخ ىف سانلاو مامإلا مالك باب ) هل

 ىف ام ءانغتسا باوجلا فدصملا رك ذب ملو « ىناثلا نم معأ لوألا لب « كلذكسيلو اراركن ابف نأ مهضعب نظو
 « لوالا محلا ىلع ةلاد لب ىنلا نيبو ةدرب ىنأ نيب ةرداصلا ةمجارملا نأ ءاربلا ثيدح نم هبجوو « ثيدحلا

 ةبعش نآل « دز , نبا ال سيق نبا وه ( دوسالا نع) هل ٠ قاثلا كلا ىلع لاد قانملا كح نع ةدرب بأ لاؤسو
 ىلع ا وطعم سيل و ةبطخلا ةلج نم وه ( حبذ نم لاقو ) هلق ٠ لجبلا هللا دبع نبا وه بدنجو « ديزي نبا قحلي مل

 هلبق ىذلا ءاربلا ثيدح هنيب ام ىلع كلذ عقاولا سيلو ؛لوقلا اذهو ةبطخلا نيب حيبذلا للخت مزاي الثل « حيذ مث » هلوق

 ىلاعت هللا ءاش نا ىحاضالا باتكىف امہلع مالكلا یتأہسو

E 
 نع ثراملا نب ديعس نع نايلس نر حیف نع _حضاو "نب اوي ليم وأ انربخأ لاق دع شر - ۸۹

 « قيرطلا فلاخ ديع موب ناك اذإ م ئنلا ناك لاق رباج
 حصا راج ثيدحو . جيلف نع دمع نب سو هعبأت e ^ 1 954 مارب لا ل

 بوسشم ريغ رثكالل اذك ( دمج انثدح ) ےل . ىلصملا ىلا اهنم هجوت ىلا ىأ ( قيرطلا فلاخ نم باب ) هلق

 نم ةخس ىفو « هريغو ىذابالكلا هب مزجو ىصفحلل اذكو « مالس نب دم انثدح نكسلا نب ىلع نأ ةءاود ىفو

 ئه لوألاو « هوش نب ىلع بأ ةباور ىف وه اذكو . ىهمتنا لتاقم نب دم هنأ ةيشاح ىف دجو هنأ فلخ فارطأ

 « یاس اک هبا مما ىف فلاع هنكل یزارلا دیح نب دمع دش هما نم ۔ اضيأ ةليم ىنأ نع هاور دقو « دمتمعملا

 ءافعضلا ىف هركذ ىراخبلا نإ ليق ىذو رم ارغصم ةانثملاب ةليمآ وبأو « هحيح ىف ىراخبلا مهنع جرخ نم وه سیلو

 فعضموهو حيلف هخیش هب درفت ممل . قايس اک هب درفذیرل هنإ مث , ىهذلا هلاق روكذملا فينصتلاف كلذ دجوب مل نکل
 رمع نبا ثيدح نم دهاوش هل نکل <« نسحلا ليبق نم هئيدخ نورخآ هقثوو دواد ىبأو ىتاسنلاو نيعم نبا دنع

 نم ىناثلا مسقلا نم وه اذه ىلعف « اضعب اهضعب دضعي مريغو ىميتلا هللا ديبع نب نايثعو عفار ىبأو طرقلا دعس

 ديع مون ناك اذ ( هلو . ىراصنالا ىلعملا نب ديعس ىنأ نبأ وه ( ثراحلا نب ديعس نع ) هلق . حيحصلا ىمسق

 قيرطلا ريغ نم عجر ديعلا ىلإ جرخ اذإ ناك» ىليعامسالا ةياور فو « عقو اذإ ىأ « ةمات ناك ( قيرطلا فلاغ

 ىف ىذلاو . ىهتلا ىعفاشلا لوقي هبو « مامالل هبحتسأف معلا لهأ ضعب اذہ ذخأ : ىذمرلا لاق « هيف بهذ ىنلا

 . ه1 ماماللالإ زيجولا ف ضرعتي مل : ىعفارلا لاقو < ةيعفاشلارثك أ لاق هيو ؛مومأملاو مامإلل بحتسي هنأ « مالا د
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 عي مل ناو « اهئافتناب قت الاو حملا قب ةلعلا تيقب و ىنعملا لع نإ لاق نم مهنمو « لملا لهأ شک أ لاق ممعتلابو

 ىتعم ىف فلتخا دقو « هريغو ىلمرلا ىف اي ءادتقالل ةلعلا تفتت | ولو محلا قبي : رثكالا لاقو . ءادتقالا قب ىنعملا

 باهولا دبع ىضاقلا لاق « اهنم ىهازلا تنيب واهتصخل دقو : نيرشع نم رثكأ اہم ىل عمتجا ةريثك لاوقأ ىلع كلذ

 ناقبرطلا هل دبشيل كلذ لعف هنأ كلذ نف . ىهنا ةغراف ىواعد اهرثك أو بيرق اهضعب دئاوف كلذ ىف ركذ : ىلاملا

 كسملا ةحتار مثيل وأ هب كربتلا فوأ هرورع لضفلا ةب م ىف امهنيب ىوسيل ليقو ؛ سنآلاو نجلا نم امهناكس ليقو

 ةبج ىلع عجرل امم حجر ولف نيملا ىلع تناك لصعلل هقيرط نأل ليقو ؛ كلذب افورعم ناك هنآل ابن رم ىلا قيرطلا نم

 ليقو ‹ هللا ركذ رابظال ليقو « امهف مالسإلا راعش رابظإل ليقو « ليلد ىلإ جاتح اذهو اهريغ نم عجرف لامثلا

 وأ نيتفئاطلا ديك نم ارذح ليقو « لاطب نبا هحجرو هعم نم ةرثكب مههديل لبقو < دوهلا وأ نيقفانملا ظضنل

 قيرطلا ةفلاذع ىلع هتبظاوم نم مزلي ال هنأب بقمتو « نيتلا نبا هلاق هرركي مل كلذكناكول هنال رظن هيفو « امهادح]

 ناک ب ةنأ السرم بطنح نب هللا دبع نب بلطملا قيرط نم ىعفاشلا ةءاور ىف نكل « نيعماهنم قيرط ىلع ةبظاوملا

 « نيتلا نبا ثح ىوقل تبث ول اذهو د ىرخألا قيرطلا نم حجرو مظعالا قي رطلا نم ىلصملا ىلإ دسيعلا موب ودغي

 وأ ءاننتنالا ىف مهجباوح هاضق ىف هب عافتنالاو هتبؤرو هرورع كربلا وأدب رورسلا ف مهمعيل كلذ لعف لبقو

 ليقو ‹ تاومالاو ءامحألا ه.راتأرو نبل ليقو « كلذريغو مهلع مالسلا وأ ةقدصلا وأ داشرتسالاو ءادنقالاو لعل

 ءىش هعم قبب مل عجر اذاف قدصتي هباهذ ىف ناك ليقو « اضرلاو ةرفغملا ىلإ لاحلا ريب لءافتيل ليقو « هحر لصبل

 فيفختل كلذ لمف ليقو « ليلدلا ىلإ هجايتحا عم ادج فيعض اذهو هلأسي نم درب الل ىرخأ قيرط ىف عجريف

 « سانلا عسيل هيف لاقف رمع نبا ثيدح ىف قبلا هاور امب ىربطلا بح ا هديأو دماح وبأ خيشلا هحجر اذهو ماحزلا

 ناك ليقو « نيتلا نبا هحجر ىذلا اذهو هلضفو هتكربب رسفي نأ لمت سانلا عسيل هلوق نب و فيعض هنأب بقعتو

 ىلإ عرسيلف عوجرلا ىف امأ و باهذلا ىف اطخلا ريثكستب رجألا ريثكت دارأف امف ىلا نم دعبأ اهنم هجوتي ىلا هقيرط

 ثيدح ىف تبث اي اضيأ عوجرلا ىف بتكي اطخلا رجأ نأب و ليلد ىلإ جاتح هنأب بقعتو « ىعفارلا رايتخا اذهو هلزنم

 لعف ىلإ ةردابملل بيرقلا قيرطلا كول نوكسي و هاجتا هل ناكل لاق ام سكع ولف « هريغو ىذمرتلا دنع بمك نب ىنأ

 نبا لاقو « مهنم نآةيرف هل دبشي نأ دارأف تاقرطلا ف فق: ةكئالملا نال ليقو « تقولا لوأ ةليضق كاردإو ةعاطلا

 نيملا ةياصإ رذح كلذ لمف هنأ ىلإ راشأق ( دحاو باب نم اولخدت ال إل هينبل بوقءي لوق ىنعم ىف وه : ةرمج ىنأ

 نب سنو هعبات ) هلق . لعأ هاو ةبيرقلا ةلمتملا ءايشالا نم ركذ ام عيمج كلذ لمف هنأ ىلإ ىدملا بحاص راشأو

 هلوق نال لكشم و.هو ٠ ىريرفلا قيرط نم یراخبلا ةاور روهمج دنع اذنك ( حصأ رباج ثيدحو حیلف نع دمع

 ىلع وبأ ركذو . هاواسملا مدع ىلع ةلادلا ةيوصألا هجتت فيكف هاواا هعبات ول ذإ « هعبات » هلوق نيابي «حصأ»

 : لاق امف لاكشإ الف ىراخبلا نع ىنسنلا لقعم نب يهاربإ ةياور نم « حصأ رباج ثيدحو ه هلوق طقس هنأ ىنايجلا

 « حصأ هلوق هيجوت اذه ىفو ءةربره ىلأ نع ديعس نع حيلف نع دمع نب سنو هعبات » نكسلا نبا ةياور ىف عقوو

 هجرخأ , لاقف جرختسملا ىف ميعن وبأ لاكشالا اذه لازأ دقو < هفلاخ لب هعباتي مل هناف هعبات هلوق ىف لاكشالا بیو

 نع ديعس نع حيلف نع : تلصلا نب دم لاقو « حلف نع دمع نب سنوب هعبات : لاقو ةلمم' ىنأ نع دمع نع ىراخبلا

 : قييبلا لاقو « قاقربلا هيلا راشأ اذكو « فارطالا ىف دوعسم وبأ مزج اذه. و « حصأ راج ثيدحو ؛ ةريره ىبأ

 ىرإللا عف ه1 جال - م
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 لوق رك ذي لف ىسنلا ةياور تعجار مث . ىراخبلا نع رك اش نب داح ةياور اهئأكو خسنلا ضعب ىف كلذك عقو هنإ
 نع حيلف نه دمع نإ سنويو ةليمت وبأ هاور » ىذمرتلا لوق ىضتقم وهو لاكشإلا نم لسف « حصأ رباج ثيدحو «

 ادع ام قبو ظقف « حيلف نع تلصلا نب دج لاتو » هلوق ىربرفلا ةباور نم طقس نوكي اذه لمف « رباج نع ديعس

 ةياود ىلع امأو « هخباشم نع رذ ىنأ ةباور نم ىتخسن ىف كلذك ع قو دقو « نكسلا نب ىلع ىبأ ةباور ىلع اذه « كلذ
 ال : ىراخبلا نم هطخع ىلا هتخسن ةيشاح ىف فدصلا ىلع وبأ لاقو . هلك تلصلا نب دم دانسإ طقس نوكسيف نيقابلا
 امهتياورو ثيدحلا دنس ىف افل وبخ هل عباتملا سنويو ةليمت ابأ نأ ىلإ ةراشإ ىه امنإو ‹ باتكلا رهاظ نم هانعم رهظي
 : تلق . ةربره ىبأ نع : لاقف هيبامص ىف امهفلاخع امهخيش حيلف نع هاور  تلصلا نب دمع وهو  امهفل انعو « حضأ
 ىف دوعسم وبأ ضرتعا دقو , ةريره ىنأ نع هيف لاق نم ثيدح نم ىأ « حضأ رباج ثيدحو د هلوق ىنعم نوكبف

 ال ةريره ىبأ نع ديعس نع حيلف نع دمع نب سنوي هاور امها : لاقف رخآ اضارتعا سنوي هعبات هلوق ىلع فارطالا

 نم قييبلاو کام لاو ةمزخ نبا هاور معن « هفلصمو هدنسم ىف وه اذكو سنوي نع ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ قيرط نم
 هجرخأف ةليم ىف أ ىلع هيف فلتخا اذكو « هيف هيلع فلتخا هنأكو - دوعصصوبأ لاق اک ۔ دمحم نب سنوي نعىرخأ قيرط
 هب ومو ىرادلا الصوف اهلا راشملا تلصلا نب د-# ةياور امأو « ةريره ىبأ نع لاقف هنع رخآ هجو نم قهببلا
 « هريغ ىف عجر قيرط ىف ديعلا موي جرخ اذا ناك» ظفلب هقيرط نم مهلك ليقعلاو نكسلا نباو ىذمرتلاو هنع امهالك
 نأ نظلا ىلع بلغي ىذلاو . ةريره ىبأ نع  تاصلا نبا لاق اك حيلف نع هاور ليج نب ميلا نأ دوعسم وبأ ركذو
 حجر دقو ‹ نيظفللا فالتخا كلذ ىوقيو ¢ ةر ره يأ نمو رباج نم هعمس هخيش لءلف حبلف نم هيف فالتخالا

 لعآ هللاو حيجرت كلذ ىف یل رهظي ملو ةريره ىبأ نع هنأ احجرف قبعبلاو دوعسم وبأ هفلاغو راج نع هنأ ىراخبلا

 نيتمكر  ىلصب ديملا هتاف اذإ ساپ "28
 « مالسإلا لعأان ديع اذهد ج ئنلا لوقل ؛ ىّرَعلاو تويبلا ىف ناكنّمو هالا َكلذكو

 0 e 2 جام عر ر و رعد .
 م رييكتو رمل ا لهأ ةالصك ىلصو هينبو هلهأ مسجل ةبوا زاب ةبتع ىفأ نا مالوم كلام ن سنأ ماو

 مامإلا منصب ا نيتعكر َنوُلصي ديملا ىف ثوعمتجم داوسلا ”لهأ : ةمركع لاقو
 نيتمكر ىلص ديما هتاف اذإ : ءاطع لاقو

 ناد ةشئاع نع ةورع نع باهش نا نع ليقع نع ثيللا انثدح لاق ريكب ن ىح اشم - ۷

 - هيوكب شتم م ئوبلاو - نابرضت و نافقدك ین مآ ىف ناتيراج اهّدنعو اهيلع لخد هنع لا ضر ركب بأ
 « ىم ”ءايأ مايألا تلتو . ديع مايأ اينأف ركب اا اعد : لاق هجو نع هلع ینا فشَكف ركب اهريتناف

۹A۸مرجزف « دحسلا ىف نوا مو ةشبحلا ىلإ * اقنأ انأو ىنرت هلال ىلا تیر » ةشئاع تلاقو -  

 ةالص كاردتسا ةيعورشم : ناكح ةمجرتلا هذه ىف . (نيتمكر ىلصي ) مامالا عم ىأ ( ديعلا هتاف اذا باب ) هلق
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 لوألا ف فلاخو ء املصأك نيتمكر ىضقت امن وكو « رابتخالاب وأ رارطضالاب تناك ءاوس ةعاجلا عم تتأف اذإ ديعلا

 كاذ ىف امملو « اعبرأ ىلص هدحو اهالص نإ : الات دمحأو ىروثلا ىناثلا فو « ىضقت ال : لاقق ىنزملا مهنم ةعامج

 لاقو ‹ حيمج دانساب روصنم نب ديعس هجرخأ < اعبر لصيلف مامإلا عم ديعلا هتاف نم د دوعسم نبا لاق : فلس

 رهاظ قرفلا نكل « ةعحلا ىلع اهوساق ملاک : رينملا نب نزلا لاق . اعبراف الإو نيتعكرف ةعامجا ىف اهالص نإ : قسإ

 نيب و كرقلاو ءاضقلا نيب ريختي : ةفينح ونبأ لاقو . ىهتنا ديعلا فالخ « ربظلا نم هضرفل دوعي ةعملا هتتاف نم نال

 ةج رتل هتقب اطم تلكشأو « نيتينغملا نيتب راجلا ةصق ىف ةعئاع ثيدح بابلا اذه ىف ىراخبلا دروأو . غبرالاو نيتنثلا

 ىوتسيف مويلا ىلإ ديعلاةبسن فاضأف « ديع مايأ انإ د الپ هلوق نم دخوب كلذ نأب رينملا نا باجأو . ةعامج لع

 ليلدب مالسإلا لهل ىأ ديع مايأ اهنإ لاقي نأ هتمتتو : ديشر نبا لاق « لاجرلاو ءاسنلاو ةعاحلاو ذفلا اهتماتإ ىف

 معي لماش مالسالا لهأ و « بابلا ردص ىف ىراخبلا هركذ اذهلو « مالسإلا لهأ انديع ١ رخألا ثيدحلا ىف هلوق

 ءاضقلا ةيعورشم ذخأ هنأ ىل رهظي ىذلاو : لاق < ءاضقلا ةيعورشم ال ىناثلا مكحلا هنم دافتسي اذهو  اعمجو ادارفأ

 ديعلا مويل تعرش الل ةالصلا هذه ءادآل الحم تناك ديع مايأ اهامس ايلف « ىنم ماب ىأ « ديع مايأ اهناف , .هلوق نم

 : درولا نب مساقلا ىبأ طخ تدجوو : لاق . ىنم مايأ رخآ وهو أرخآ ءادالا تقول نأو ءادأ عقت اأ كلذ نم دافتسيف

 عم « ءاسنلا كلذكو » ةمجرتلا ىف هلوق نهتويب ىف ةنالص ىلإ نمدي نأ دك آ ناك ةحابملا ديعلا ةحار ءاسنلا قب غوسأمل

 ىلع نغ ىور ام ةفلاخم ىلإ ريشي ( ىرقلاو تويبلا ف ناک نمو ) هلق . « ديع مايأ اهناف امبعد » ثيدحلا ىف هلوق
 سيل » ىرهزلا نع « قيرشتلا مايأ ىف لمعلا لضف باب د ىف مدقت دقو « عماج رصم ىف الإ قيرشت الو ةعمج ال

 انديع اذه لي ىنلا لوقل ) هلق . كلذ فااخي روكذملا ثيدحلا مومع نوك هتفلاخ هجوو « ديع ةالص رفاسملا ىلع

 ةمجرتلا ثلاث ىف مدقت دقو « نيتينغملا ةصق ىف ةشئاع ثيدح ىف هلو امنو ء اذكم هرأ ل ثيدحلا اذه ( مالسألا لمآ

 اعوف سم سام نب ةبقع ثيدخ نم ذوخأم هلعلف هيقاب امأو ءانديع اذهو اديغ موق لكل نا » ظفلب نيديعلا باتكن م
 ىدانم هنأ ىلع بصنلاب , مالسالا لهأ » هلوقو « ةمزخ نبا هححصو ننسلا ىف وهو « مالسإلا لهأ انديع ىنم مانأ د
 هنأ ىلع رجلا دنسملا بارعا ىف ءاقبلا بأ هف زوجو ‹ صخأ وأ ىنعأ راضاب وأ « ءادنلا فرح هنم فذح فاضم

 ىبأ نبا ) هلو . « مالوم » ىلمتسملا ةياور ىف ( هالوم كلام نب شنأ مآو ) لق . انديع هلوق ىف ريمضلا نم لدب

 وهو ةدحوم اهدعب ةائثملا نوكسو ةلمبملا مضي رثكاللو « ةلقثم ةناتحت اهدعب نونلاو ةمجعملاب رذ یال اذك ( ةينغ

 اريثك كانه يقي ناكو ضرأو رصق سنا ةب ناك ةرصبلا نم نيخترف ىلع عضوم ىازلاب ( ةيوازلاب ) هلق . حجارلا

 وه سنوي نع ةيلع نبا نع» ةبيش ىنأ نبا هلصورثالا اذهو ثعشالا نباو جاجحلا نيب ةميظع ةعقو ةءوازلاب تناكو
 هالوم ةبتع ىبأ نب هللا دبع مهب لصيف ديعلا موب همشحو هلهأ عج اير ناكاسنأ نأ سنأ لآ ضعإ ىنتثدح ديبع نبا

 هتاف اذا سنأ ناك » لاق هقيرط نم قبلا ىور « سنأ نب ركب ىلأ نب هللا دبع روكذملا ضعبلاب دارملاو « نيتعكر

 نم ةبيش ىبأ نبا هلضو ( ةمركع لاقو ) هلت . « ديعلا ىف مامإلا ةالص لثم مح ىلصف هلهأ عمج مامإلا عم ديعلا
 . مدح أ مهمؤيو نوعمتجي : لات ىضأوأ رطف ديع موب ىف رفسلا قو داوس اا ىف نون وکی موقلا ىف لاق هنع ةداتق قيرط

 ىروثلا نع هفنصم ىف باب رفلا هاور دقف « حصأ لوآلاو « ءاطع ناكو » ىنبيمشكلا ةياود ىف ( ٠ ءاطع لاتو ) هلق

 جرج نبا نع رخآ هجو نم ةبيش ىلأ نبا هجرخأو « نيتعكر لصيلف ديعلا هتاف نم » لاق ءاطع نع جرج نبا نع



 ا ۷٦
 مدقتف ةشئاع ثيدح امأو . لفن قلطم نيتفكرلا نأ ال اهتأيبك ىضقت اهنأ ىلإ ريشت ةدايزلا هذهو « « ريكيو » داذو

 مدقت اک روكذملا دانسإلا ىلع فوظعم « ةشئاع تلاقو ه هيف هلوقو « نيديعلا باتكل ئاوأ ىف فوتسم هيلع مالكلا

 ةم رك ةياور ىف عقوو ٠ ممرجز لعاف فذحب لوصالا ىف اذك « مبعد : لب ىنلا لاقف مرجزف » هلوقو ؛ هنايب

 مرجذ نيب ىسنلا ببضو <« عيمجلل اضيأ هفذع بقانملا لئاوأ ىف داتسالا اذه, ىتأيسو « انه اذك « رمع مرجزف »
 , ًانمأ » هيف هلوقو « نيديعلا لئاوأ ىف مدقت اك ىرخأ قرط ىف رمع ظفلب تبث دقو « فذحلا ىلإ ةراشإ لاقف نيبو

 ال نمآلا نم قتشم هنأ دارأ وأ « انمآ منم انا ةبج نم مبكرا ىنعملا نأ ىلإ ريشي ( نمآألا نم ىنعي ) ميلا نوكسب

 لعأ هلاو . رافكلا ىذلا ناحآلا نم

 اهدعبو يملا "لبق ةالصلا بسيسساي - ٦
 ديملا لبق ةالصلا ءرك سابع نبا نع ًاديعس تعم : لملل وأ لاقو

 نبأ نع ريبج ن فيس تمس لاق تبا نب ید یت دح لاق بش ان ادح لاق دياولا وبأ شرو - ۹

 « لالب هممو ءاهدمب الو اهلبق ”لصإ م نيتمكر لصف رطنلا موي جرخ كو ئنلا نا » سابع

 ىف عوفرملا هثيدحو ديعلا لبق ةالصلا ه هرك هنأ سابع نبا رثأ هيف دروأ ( اهدعب و ديعلا لبق ةالصلا باب ) هلق

 عنملا ىلعو ٠ ةبتارلا ىنن وأ لفنتلا حن ذم هن دار نأ لمتحي رثالا نآل كلذ ركح مزحي ملو اهدعبؤ ابلبق ةالصلا كرت

 أم هيف سيلف ثيدحلا امأو ٠ ردا راع نر كلذ نم مع ال وأ ةهارك تقو هنوكل وه لهف

 كلذ عيمج ىف فلسلا فلتخا دقو « تيبلا نود ىلصملاب وأ مومأملا نود مامإلاب هصاصتخا لمتحيف ةيظاوملا ىلع لدي

 نويندملاو , اهدعب ال املبق نولصي نويرصبلاو « البق ال اهدعب نولصي نويف وكلا : لاق هنأ دمحأ نع رذنملا نبا ركذف

 كلاثلاب و . ةعاجو ىرصبلا نسحلا لاق ىناثلابو : ةيفنحلاو ىروثلاو ىعازوالا لاق لوالابو . اهدعب الو ابلبق ال

 هلقنو  مألا قىعفاشلا لاقو . ناتياور دجسملا ىف هذعو ؛ىلصملا ىف هعنف كلامامأو . دحأو حي رج نباو ىرهزلا لاق
 اهلبق لفنتيال نأ مامالل بحي اذكهو : هصنام  بابلا ثيدح سابع نبا ثيدح ىور نأ دعب ةفرعملا ىف هنع قيببلا

 ديعلا لبق لفنتلا مامإلل هركي : ىعفارلا لاقو . كلذ ىف مالكلا طب مث . كلذ ىف هل فلاخف مومأملا امأو « اهدمب الو

 الإ اقلطم اهدعإ و البق ةلفانلاب سأب ال : لاقف ىرميصلا كلذ ىلع ىرجو « ىلصملاب ىطيوبلا ىف هديقو « اهدعبو

 ةالصلا ىف ةهاركال فلسلا نم ةعاجو ىعفاشلا لاق : لاقف لاسم حرش ىف ىوونلا امأو « ةالصلا عضوم ىف مامإلل

 ثيدح ىطيوبلا ىف ام ديؤيو « روكذملا ىعفاشلا صنل فلاخم ومف الإو مومأملا ىلع همالك لمح ناف « اهدعب الو اولبق
 دانساب هجام نبا هجرخأ « نيتمكر ىلص هلزنم ىلإ حجر اذاف , ائيش ديعلا لبق ىلصي ال ناك هلي ىنلا نا يع لأ

 5 ىلصملا ىف لفنتي ال مامإلا نأ ىلع عامجإلا ةيكلاملا ضعب لقنو ‹ قمعإ] لاق ادو < مك اجلا هحمس دقو ء قس

 نأ ىأر هكر“ نمو « ةالصلل قلطم تقو هنأ ىأر هزاجأ نمو « لقنا لعف ول ىلصملا ىف لفنتلا : ىبرعلا نبا لاقو

 الخ اهدعب الو اهلبق ةنس امل تيثي ل ديعلا ةالص نأ لصاحلاو . ىهتنا ىدتها دقف ىدتفا نمو « هلعفي مل مقلب ىنلا

 عيمج ىف ىذلا ةهاركلا تقو ىف كلذ ناك نإ الإ صاخليلدب عنم هيف تبي لف لفناا قلطم امأ و < ةعمجلا ىلع اهساق نم

 , وكلا راطعلا نوميم نب ىح همسا ةحوتفملا ماللا ديدشتو مبمللا مضب ( ىلعملا وبأ لاتو ) هلق ٠ لعأ هاو مالا
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 عوفرملا سابع نبا ثيدح مدقت دقو . الوصوم اذه هرثأ ىلع فقأ مو ؛ عضوملا اذه ىوس ىراخبلا دنع هل سيلو

 « ديعلا دعب ةبطخلا باب » ىف قايسلا اذه نم مأب

 ةيقبلاو ةعبرأ اهنم قلعملا « اثيدح نيعبرأو ةسم ىلع ةعوفرملا ثيداحألا نم نيديملا باتبك ل مشا : ( ةا )

 قنا تيد رن ابر لع لم هاو ةملاخةيقلاو ةورععو ب ضم ايقوديف اه دک ةلوصوم

 « ةجحلا ىذ ىف لمعلا ىف سابع نبا ثيدحو « جاجحلا عم هتصق ىف رمع نبا ثيدحو «رطفلا دبع ةالص لبقرُملا لك أ

 بابلا ىف هيلا راشملا ماع نب ةبقع ثيدح امأو ؛ قيرطلا ةفلاذع ىف راج ثيدحو ٠ ىلصملاب يذلا ىف رمع نبا ثيدحو

 ال نيعباتلاو ةءاحصلا نع ناثآلا ىف هيو < لسم ى وه سیلو « اقلعم ادحاو ةدعلا تداز ًاداسم ناک ناف ىضاملا

 هللاو . سابع نبا ثيدح ىف ةلوصوم اهناف ةبطخلا لبق ةالصلا ىف نايثعو رمعو ركب ىنأ رثأ الإ ةقلعم ارثأ نورشعو

 باوصلا ىلإ ىداملا

 رولا ىف ءاج ام ساپ ١

 الجر نا »رع نبا نع رانيد نب هَل دبعو عفان نع كلام انربخأ لاق فس وي ن هلا دپ اشم س ۰
۶ 

 ا یش اداؤ قع 0 م ليلا ةالص : مالسلا ه هيلع هلا لوسا لاقف 3 ليلا ة ةالص ن ء قالك د ها ل وسر لاس

 « لص دق ام هل ر وت ةدحاو هکر لص حبصلا

 ضني نمي یت رثولا ف نينكراو بكا نيب سي ٺاک رع نب هللا دبع نا » عفان نعو - ۱

 « هتحاح

 هنأ ٌهَريخأ سابع 2 نأ بيرث نع ناڃاس نب ةمرخ نع كلام نع ملم نب هللا دبع اشر - ٢

 ماف « اوط ىف ُهلهأو هي هللا لوسر ٌمجّطضاو « ةداسو ضرع ىف تءجاضاف  هتلاخ يو هوم د ا

 ماق "مل « نارمع لآ ني 0 أرق ٤ هبجو نع مونلا حسيت ظقیتسا « هنأ يرق وأ ليلا فّصقنا ىتح

 مضوف « هبنج ىلإ تقف ل تعئصف « یلص م مق ١ روا نح اموت ةقلاعم نش ىلإ اچ د لوسر

 « نيتعكر م e 2م « نيتمك 7 م نیک 25 2 التف u دخأو ىمأر ىلع یبا هدب

 « حبلا لصف جرخ ٢“ نيتككر لصف ماقق * ند ولا ةءاج ىتح م مجطضا من وا م« نيتك" ٤

 رمماقلا نب ٍنحرلا دبع “نأ ورع ىتربخأ لاق به نبا یت ادح لاق نايلس نب احب اشم - ۴
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 كرف فرمت نأ تدرأ اذإف « ىنثَم ىنثم ليلا ةالص » هاب ئنلا لاق : لاق رع نب هلا دبع نع هببأ نع هلادح
 او الع ناو ثالث نورتي انك ردا د اا ارو : اقا لاق . « تيلص ام كل روت همك ر

 سا هنم ءىشب نوكي ال نأ وجرأ

 ها لوسر نا » هتربخأ ًةشئاع نأ ةورع نع ئرهألا نع بيعش ان ربخأ لاق ناكلا وبأ اشرح - ه4

 أرقي ام َردَق كلذ نم ةدحسلا دجسيف - ليلاب ىع - هتالص الت تناك ةمكر ةرشع ىدحإ ىلصي ناك و
 ىقح نميألا نش ىلع ُعجطضَي م « رجفلا ةالص لبق نيتك ر كرو « هَسْأ عفر نأ ل ةي نيسخ ع دحأ

 قالما نذل هيأ
 هيوبش نبا دنع ةلمسبلا تطقسو « رتولا ىف ءاج ام باب » نيقاب دنعو « لمتسملا دنع اذك ( رتولا باوبأ )

 نكل هكحل ىراخبلا ضرعتي ملو . نافدارتم ةغا قو « رأثلا حتفلابو , درفلا رسكلاب رتولاو . ةعركو ليصالاو
 هعاقي] هيف ىذلا ثيدحلا دروأ هنأ الولؤ « هدنع اب قحلم ريغ هنأ ىضتقي عوطتلاو دجهتلا باوبأ نع ةمجرتب هدارفإ
 : ةعوفرم ثيداحأ ةئالث هيف ىراخبلا دروأ . هيوجوب لوقي ةنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىف ناكل ةبوتكملا الإ ةباذلا ىلع
 لو أطوملا نم هجرخأف ربع نبا ثيدح امأف . ةشئا» ثيدحو « سابع نبا ثيدحو « نيهجو نم صع نبا ثيدح
 ىف اذك هاريخأ رائيد نب هللا دېعو اعفان نأ كلام نع ميهاربإ نب ىكم ةياور ىف نأ الإ هدانسإ ىف كلام ىلع فلتخم

 ىف : ءايشأ ةعبس ىف رولا ف فلتخا : نيتلا نبا لاق : ( ةدئاف ) . ةنعنملاب نوقابلا هدروأو « ىنطقرادلل ت آطوملا
 ىف هتالصو « هتقو رخآ فو ٠ هلبق عفش طارتشاو « ةءارقب هصاصتخاو « هيف ةينلا طارتشاو ؛ هددعو « هوجو

 , هلصوو هلصف فو , هيف لاقي امفو « هنم تونقلا لع ىفو « هيف تونقلاو « هئاضق ىفو : تلق . ةبادلا ىلع رفسلا

 ىف اوفلتخا دقو . ال وأ ابودنم هلوک ىلع یب ريالا اذه نکل . دوءق نم هتالص ینو « هدعب ناتعكر نست لهو

 مجرت دقو .'رجفلا ىتمكر صوصخ وأ « هنم لضفأ بتاورلا وأ « عوطتلا ةالص لضفأ هنوك فو  اضيأ هتقو لوأ
 هلو . اهدعب امو بابلا ثيداحأ ىلع مالكلا ءانثأ هل مجرتي مل ام ىلع مالكلا ىنأيو « هانركذ ام ضعبل ىراخبلا
 ةياود هيلع ركعي نكلل ٠ رمع نبا وه لئاسلا نأ ىناربطلل ريغصلا مجعملا ف عقوو < هما ىلع فقأ مل (الجد نأ )
 هلأس مث د هيفو ‹ ثيدحلا ركذف « لئاسلا نيب و هني انأو علي ىنلا لأس الجر نا » رمع نبا نع قيقش نب هللا دبع
 اذه نم ىتاسنلا دنعو « هريغ وأ لجرلا كلذ وهأ ىردأ اف , لاق ءهنم ناكا كلذب انأو لوحلا سأر ىلع لجد
 ىف سيفن باك وهو « رتولا ماكحأ باتنك » ىف رصن نب دج دنعو ؛ ةيدابلا لهأ نم روكذملا لئاسلا نأ هجولا
 باب ١» ىف قبس دقو « لأس نم ددعتب عمج نأ لمتحف ' لأس ايبارعأ نأ رمع نبأ نع ةيطع ةياور نم ةدلجم ىف

 ةءاور ىف ( ليللا ةالص نع ) هلو . رثملا ىلع هلع ىنلاو دجسملا ىف عقو روكذملا لاؤسلا نأ  دجسملا ىف قلحلا

 « ليللا ةالص فيك : لاقف بطخم وهو لي ىنلا ىلإ ءاج الجر نا ه : « دجسملا ىف قلحلا باب ىف » عفان نع بويأ

 لصفلا نع وأ امددع نع عقو لاؤسلا نأ باوجلا نم نيبت دقو « عوطتلا باوبأ ىف هيبأ نع ملاس ةياور ىف هوحنو

 فيك هللا لوسر اب : لجر لاق » لاق رمع نبا نع عفان نع بويأ قيرط نم رصن نب دسم ةياور نو ؛٠ لصولاو
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 . ال ددعلا ةيفيك بلط لئاسلا نم مهف هنأ ىلع لدي ىنثم هلوقب هباوج ةزيزب نبا لوق امأو « ليللا نم لصن نأ انممأت
 راهنلا ةالص ىف لضفالا نأ ىلع هموهفمي لدتساو ؛ ثيدحلا نه ثيدحلا هن رسف ام ىلوأو « رظن هيفف ةيفيكلا قلطم
 ذخآلا ردقت لعو « حجارلا ىلع ةجحب سيلو بقا مومفم هنأب بقعتو « قحإو ةيفنحلا نع وهو امبرأ نوكت نأ

 هنأيو ٠ لاؤسلل ةقباطم كلذب باوجلا ديقف ليللا ةالص نع لاؤسلل اباوج جرخ هنأبو « عبرأ ىف رصحنمي سيلف هب
 قيرط نم هريغو ةمي زخ نبا هحصصو نالا قف « هب قوطنملا كح هنع توكسم لا كح نأ ىرخأ ةياور نم نيبت دق
 ثيدحلا ةمأ رثكأ نأب ريخآلا اذه بقعت دقو « ىنثم ىنثم راهنلاو ليلا ةالص  اعوفرم رمع نبا نع ىدزآلا ىلع
 ايراد ىلع ىتاسنلا ك-حو هنع اهوزكذي مل رمع نبا باحعأ نم ظافحلا نأب «راهنلاو ه هلوق مو ةدايزلا هذه اولعأ
 عفان نع ىراصنالا ديعس نب ىحت ىعداو ؟ هنم لبقأ تح ىدزألا لع نم : نيعم نب ىحي لاقو « اهيف أطخأ هنأب
 عم ىنعي « رمع نبا هفلاخ امل احيمص ىدزالا ثيدح ناك ولو « نهنيب لصفي ال امبرأ راهااب عو.طتي ناك رمع نبا نأ
 ليلا ةالص » لاق رمع نبا نع یوق دانماب بهو نبا ىور نکل . هنالاؤس ىف رصن نب دم هنع هأور هعابتا ةدش

 نوكت الف عوفرملاب فوقوملا هيلع طلتخا ىدزالا لملف ؛ هقيرط نم ربلا دبع نبا هجرخأ فوقوم « ىنثم ىنثم راهنلاو
 نع رخآ هجو نم ةبيش ىنأ نبا ىور دقو « اذاش نوكي ال نأ حيحصلا ىف طرتشي نم ةقبرط ىلع ةحبحص ةدايزلا هذه
 , نينثا نيتثا ىأ ( ىنثم ىنثم ) هلق . © نيمم نبا هلقن امل قفاوم اذهو اعبرأ اعبر راهنل اب ىلصي ناک هنأ رمع نا
 ىنثم ةداعإ امأو « فصولاو لدعلل : نورخآ لاقو « فاشكلا بحاص هلاق هيف لدعلا راركتل فرصنم ريغ وهو
 : سمع نبال تلق لات ثيرح نب ةبقع قيرط نم لسم دنعف ثيدحلا ىوار رمع نبا هرسف دقو « ديك أتلا ىف ةغلاببللف

 نيب دهشتي نأ ىنثم ىنعم نأ ةيفنحلا نم معز نم ىلع در هيفو . نيتعكر لك نم مست : لاق ؟ ىنثم ىنثم ىنعم ام
 ةيعابرلا ىف لاقي ال هنال مبفلا ىلإ ردابتملا وه هب هرسف امو « هب دارم اب لعأ ثيدحلا ىوار نال نيتعكر لك

 وهو : ديعلا قيقد نبا لاق ٠ لسللا ةالص نم نيتمكر لك نيب لصفلا نيعت ىلع اذه لدتساو » ىنثم ابنإ الثم

 ملو « هفالخ يع هلعف نم حص امل لضفالا نايبل هنأ ىلع روبجلا هلمحو « رجلا ىف أدتبملا رصحل قايسلا رهاظ
 ىلصملا ىلع فخأ نيتعكر لك نيب مالسلا ذإ « فخألا ىلإ داشرالل نوكي نأ لمتح لب « كلذل هنوكاضيأ نيعتي
 مل طق زاوجلا نايبل لصولا ناك ولو « مهم ىمأ نم ضرعي ام ءاضقو ابلاغ ةحارلا نم هيف امل اهقوف اف عبرألا نم
 ىبأ دنعف « لصولا هنع حص اك لصفلا علي هنع حص دقو ‹ نايبلا هيلعف هب هصاصتخا ىعدا نمو « هب هيلع بظاوي
 ناك تي ىنلا نا» ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع امهالك بثذ نأ نباو ىعازوألا قيرط نمرصن نب دمو دواد

 « نيخيشلا طرش ىلع امهدانسإو « نيتعكر لك نم مسي ةمكر ةرشع ىدح] رجفلا ىلإ ءاشعلا نم غرفي نأ نيب ام ىلصي
 نم ىوقأ هب لالدتسالاو : ديعلا قيقد نبا لاق رولا ادع ام ةلفانلا ىف نيتمكر نع ناصقنلا مدع ىلع اضيأ هب لدتساو
 « كلذ ةمكرب لفنتلا عنم ىلع لدتسا هناف ىواحطلا ىلا كلذب ريشي « ةمكر ىلا ر فسلا فحبصلا رصق عانتماب لالدتسالا

 نبا هححص «لقتسا ءاش نمو ريكتسا ءاش نف « عوضومريخ ةالصلا » مب هلوق مومعب زاوجلل ةيعفاشلا ضعب لدتساو

 ةالص ىف هراتخأ ىذلا : دمحأ نع مرثالا لاقو « لضفأ امهسأ ليللا ةالص ىف لصولاو لصفلا ف فلسلا فلّتخ ا دقو. نابح

 هن أ مقلب ىنلا نع حص دقو : لاق لیلا ةالص ىف هوحنرصن نب دمع لاقو . سأب الف امب رأ راهنلاب ىلص ناف « ىنثم ىنثم ليلا

 لمآ تاو . ابيرق مدقت ۴ « ديعس نب بح هل امل ٠ هباوصو نيلصالا ىف انك )١(



 رثولا باك - ۱ عم

 لك نم مسي نأ راتخ انآ الإ « لصولا ىلسع ةلادلا ثياحالا نم كلذ ريغ ىلا اهرمخآ ىف الإ سلحي مل سمخم رئوأ

 ىدوادلا ىلع درلا همالك نمضت دقو ؛ قرط رثكأو تبثأ لصفلا ثيداحأ نوكلو لئاسلا هب باجأ هن وكل نيتعكر

 ىثخ اذاف ) هل . نيتمكر نيتمكر نم شك أ ةلفانلا للص هنأ يلب ىنلا نع تبثي مل هنأ ماوعد ىف هعبت نمو حراشلا

 هححصو ىئاسفلاو دواد وبأ هاور ام هنم حرصأو ٠ رجفلا عولطب رولا تقو جورخ ىلع هب لدتسا ( حبصلا كدحأ

 75 لمجيلف ليللا نم ىلص نم » لوقي ناكرمع نبا نأ هثدح هنأ عفان نع ىسوم نب ناياس قيرط نم هريمغو ةناوع وبأ

 حح ینو «رولاو ليللا ةالص لك بهذ دقف رجفلا ناك اذاف « كلذب ساب ناك كي هللا لوسر ناق ارتو هتالص رخآ

 لعلوم اذهو « هل رتو الفرتوي لو حبصلا هكردأ نم  اعوفرم ديعس ىنأ نع ةرضن ىلأ نع ةداتق قيرط نم ةمب زخ نبا

 هنع مان وأ رثولا ىس نم » اعوقرم اضيأ ديعس ىلأ ثيدح نم دواد وبأ هاور امل < ءادأ عقيال هنأ ىلع وأ دمعتلا

 ىلع ىبني اذهو «رتو ىلع فرصنيلف_ عفش ىفوهوىأ_ حبصلا كدحأ ىثخ اذإ » هلوق ىنعم ليقو « هركذ اذا هلصيلف

 قبيو ىرايتخالا هتقو رجفلاب جرخ ىذلا نأ فاسلا نم ةعامج نع رذنملا نبا ىكحو . ةين ىلإ رقتفي ال رتولا نأ

 . ميدقلا ىف ىعفاشلا هلاق امت ]و « دمحأو ىمفاشلاو كلام نع ىطرقلا هاكحو « حبصلا ةالص مايق ىلإ ةرورضلا تقو -

 ,رثكالا هافنف هئاضق ةيعورشم|ف فلسلا فلتخاو « حبصي'ىتحرتولا كرت دمعتي نأ دحالىغبني ال : ةمادق نبا لاقو

 ىتلث راها نم ىلص ليللا نم مقي ملف هريغ وأ عجو نم ليللا نم مان اذإ ناك علي هنأ , ةشلاع نع هريغو لسم نو

 نمو « هئاضقب ىمأ الو رتولا ىضق هنأ رابخألا نم ءىش ىف ملل ىنلا نع دج مل: رصن نب دم لاقو « ةمكر ةرشع
 تءلط ولو ىضَعي : ىعازوالاو ءاطع نعو . بصي ملف رتولا ىضق ىداولا ىف حبصلا نع مومون ةليل ىف يلب هنأ معز

 نعو « ةلباقلا نم ىضقب : ريبج نب ديعس نعو ‹ لسم حرش ىف ىوونلا هاكح ةيفاشلا دنع هجو وهو ؛« سمشلا

 ثيدحلا اذه قايس نم ذخؤي : ( ةدئاف) . لعأ هللاو مدقتملا ديعس ىبنأ ثيدح مهل لدتسيو « اقلطم ىضقي : ةيعفاشلا
 دمحأ نب ليلخلا نأ ديج دنسب هيلامأ ديرد نبا ىور دقو « اعرش راهلا نم سمشلا عولطو رجفلا عولط نيب ام نأ

 الو ليللا نم ال درفنم تقو هنأ ىعشلا نع ىكحو . قفشلا ةءادب ىلإ ريطتسملا رجفلا نم : لاقف راهنلا دح نع لتس
 كلام نع مهنئالث ميهاربإ نب ىكمو بهو نب هللا دبعو ىمفاشلا ةياور ىف ( ةدحاو ةمكر ىلص ) هلو . © رابنلا نم

 رمع نبا قيرط نم اضيأ سالا ةغيصب ىقأيسو « سالا ةفيصب اذكه تآطوملا ىف ىنطقرادلا هجرخأ « ةعكر لصيلف د
 هنأ ىلع اذهب لدتساو « هوحت اعوفرم هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع قيرط نم ملسملو « بابلا اذه ىف ةيناثلا

 « سولج نع رتولا دعب نيت عكر ةيعورشم ىف امهدحأ : نيعضوم ىف كلذ ىف فلسلا فاتخا دقو « رتولا دعب ةالص ال

 لفنتي مث ةمكرب هرتو عفشي وأ ءاش ام لفنتيل و لوألا هرتوب نكي له لدللا ىف لفنتي نأ دارأ مث رتوأ نميف ىلاثلاو

 مب هنأ ةشئاع نع ةملس ىفأ قيرط نم لسم دنع عقوف لوألا امأف ؟ال وأ رخآ رو ىلإ جات له كلذ لمف اذإ مث

 رخآ اولعجا » هلوق ىف سالا اواعجو معلا لهأ ضعب هيلا بهذ دقو « سلاج وهو رتولا دعب نيتمكر ىلصي ناک »
 انكر امه نيتروكذملا نيتمكرلا نأب كلذب لقي مل نم باجأو . ليللارخآ رتوأ نمي اصتخم ءارتو ليلا نم كتالص
 بهذف ىناثلا امأو . اسلاج لفنتلا زاوجو رتولا دعب لقنتلا زاوج نايبل هلعف هلي هنأ ىلع ىوونلا هلحو ؛ رجفلا

 دعب ام كاذب ىنعأ « عرمملا كح ىف راها نم هنأ ىلع ةلاد ةيعرشلا ةلدألا نأل ٠ لطاب ىمشلا نع ىسحلا لوقلا انه )١(

 ملعأ ةنناو . سيمفلا عولط ىلإ قداصلا رجلا عولط
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 نسح ثيدح وهو «« ةليل ىف نارتو ال د تلي هلوقب المع هرتو ضقني الو دارأ ام اعفش ىلصي هنأ ىلإ رثكالا

 ةيعورشم لوقي نم دنع رتولا ضقن حصي امو . ىلع نب قاط ثيدح نم اهريغو ةم زخ نباو ىتاسنلا هجرخأ

 نبا لأس هنأ ثراحلا نب ديعس قيرط نم رصن نب دم ىورو . هيف ام مدقت دقو , رتولا ريغ ةدحاو ةعكرب لفنتلا

 ىلع كرتو لصف الإو « رتوأ مث كل ادب ام لص مث عفشاف مونلا الو حبصلا فاخ ال تنك اذإ : لاقف كلذ نع رمع

 تفرصلا اذاف « ىنثم ىلصأف انأ امأ : لاقف كلذ نع لثس هنأ رع نبا نع ىرخأ قيرط نمو . ترتوأ تنك ىذا

 سيل : لاق ؟ حبصأ ىح تعفشف ليللا نم تق مث مانأ نأ لبق ترتوأ نا تيأرأ : ليقف . ةدحاو ةعكر تعكر

 نبل هاب نقعتاو هلصو نم لضفأ رتولا لصف نأ ىلع « ةدحاو ةمكر لص » لكك هلوقب لدتساو . سأب كلذب

 ضعب جتحاو . ىضم اع نيتمكر ىلإ ةفاضم ىأ « ةدحاو ةمكر لص ٠ هلوقب ديرب نأ لمتحف « لصفلا ىف احرص

 نسح ةلوصوم ثالثب رولا نأ ىلع اوعجأ ةباحصلا نأب ثالث ىلع راصتقالاو لصولا نييعن نم هيلا بهذ امل ةيفنحلا

 ىذورملا رصن نب د هبقعتو . هيف اوفلتخا ام انكرتو هيلع اوعمجأ ام انذخأف : لاق ء هادع امف اوفلتخاو « دئاج

 « برغملا ةالصب اوهشن ثالثب اورتوت ال , افوقومو اعوفرم ةريره ىنأ نع كلام نب كارع قيرط نم هاور ام

 هدانسإو ‹ هوست اعوفرم ةريره ىبأ نع جرعالاو ةلس ىبأ نع لضفلا نب هللا دبع قيرط نم رک اجلا هحمس دقو

 « ثالثب رو لأ ةيهارك ةشئاعو سابع نبا نع مسقم قيرط نمو « اح لاو نابح نب هحڪص دقو « نيخيشلا طرش ىلع

 راثألا هذبف . ةضيرفلا عوطتلا هبشي ال : لاقو رتولا ىف ثالثلا هركهنأ راسي نب ناجلس نعو . اضيأ قاسنلا هجرخأو

 ثالثب رتوأ هنأ احبرص اتباث اربخ عيالك ىنلا نع د مل : رصف نب دمج لوق امأو . هلقن ىذلا عامجإلا ىف حدقت

 ام هيلع دريف . ىا ةلوصفم وأ ةلوصوم ىه له ىوارلا نيبي مل نکل ؛ ثالثب رتوأ هنأ هنع تبث معن . ةلوصوم

 نب أ ثيدح نم یاسنلا یورو . نهرخآ ىف الإ دعقي ال ثالثب رتوب يب ناك هنأ ةشناع ثيدح نم احلا هاور

 «نهرخآ ىف الإ لدي الو دحأ هللا وه لقو نورفاكلا امآ ا لقو ىلعألا كبر مسا حيسب رتوب و هظفل و هوحن بعك

 اذه نيب عمجاو « هدنع اتيثي مل امہنآ لاتحاب هنع باجيو <« تاعكر ثالثي ثالثلا روسلا نأ قرط ةدع ىف نيبو

 ءاضيأ فلسلا هلعف دقو « ندهشتب ثالثلا ةالص ىلع ىهنلا لمح نأ برغملا ةالصي هبشتلا نع ىلا نم مدقت ام نيب و

 ةمرخم نب روسملا قيرط نمو <« ريبك-:لاب رتولا نم ةثلاثلا ف ضهني ناكر مع نأ نسحلا قبرط نم رصن نب دمت ىورف

 « نہنیب دعقي ال ثالثب رتوي ناك هنأ هيبأ نع سواط نبا قبرط نمو « نهرخآ ىف الإ لسب مل ثالثب رتوأ سع نأ

 ىبأو سنأو دوعسم نبا نع رصأ نب دمت یورو « هلثم بويأ نع ديز نب دامحو ءاطع نع دعس نب سوق قيرط نمو

 ىف دمج نب مساقلا لوق بابلا اذه ىف ىتأيسو . روكذملا ىبنلا مهغلبي ل مهتأكو « برغل اک ثالثب اورتوأ مآ ةيل اعلا

 ىلع هب لدتسا ( ىلص دق ام هل رتوت ) وق . هابأت ةحيحصلا رابخالا ناف كلذ نيعن ىف عازنلا نكل و « ثالثلا زب وجت

 لبق رجفلا هقرط نمل عرشي امن اذه نأ ةيفنحلا ضعب ىعداو « عفش اهمدقت ام لك نأو رتولا ىه ةريخالا ةمكرلا نأ

 مساقلا ةياور نم هيف ام ركذنسو ثالثلا نيم ليلد ىلإ جاتحيف « حبصلا ىشخ اذاف » هلوقل ةدحاوب تكيف رتوي نأ

 هلمحو . لفنلا نم ىأ « ىلص دق ام  هلوق نأ ىلع ءانب ةيكلاملا نع وهو رتولا لبق عفشلا نيعت ىلع هب لدتساو . ةينآلا

 « ةحصلا ىف ال لاكلا ىف طرش عنفشلا قبس نإ : اولاقو ضرفلاو لفنلا نم معأ وه ام ىلع عفشلا قبس طرتشي ال نم

 هجرخأ « ةدحاوب ءاش نمو ثالثب ءاش نمو سمخم رتوأ ءاش نف « قح رتولا » اوفس بويأ ىنأ ثيدح هديؤيو

 ىرابلا عض ه1 جال - م



٤ AYرتولا بانك -  
 لفن مدقت ريغ نم ةدحاوب اورتوأ منأ ةباحصلا نم ةعامج نع حصو « کاج او نابح نبا هححصو یاسنلاو دواد وبأ
 لصي مل ةمكر ىف ةليل نآرقلا أرق نايثع نأ ديزي نب بئاسلا نع حيح دانساب هريغو رص نب دم باتک نف « اهلبق
 رتوأ هنأ ةبواعم نع بقانملا ىف ىتأيسو « ةعكرب رتوأ ادعس نأ ةبلعت نب هللا دبع ثيدح ىزافملا ىف قأيسو « اهريغ
 ىف ةيواعم لمعب اوذخأي مل ءابقفلا نإ : هلوق ىف نيتلا نبا ىلسع در كلذ لك فو < هيوصتسا سابع نبا نأو ةعكرب
 هنأ الإ كلذك أطوملا ف وهو « لوألا دانسإلا ىلع فوطعم وه ( عفان نعو ) هل . مهءابقف دارأ هنأكو « كلذ
 نأ ) هلو . هنع ىراخبلا هلصق اذملو ٠ ثيداحأ ةدع فوقوملاو عوفرملا نيب لب دحاو قايس ىف انورقم سيل
 الوصوم رتولا ىلصي ناكهنأ هرهاظ ( هتجاح ضعبب ماب ىتح رتولا ىف نيتعكرلاو ةعكرلا نيب ملي ناك مح نب هللا دبع
 حرصأو . الوصفم الإ رثولا حصي ال : لاق نم لوقل عفد اذه ىفنو « ىضم ام ىلع ىنب مث لصف ةجاح هل تضرع ناف
 مالغ اب لاق مث نيتمكر رمع نبا یلص : لاق ىتزملا هللا دبع نب ركب نع حي دانساب روصنم نب ديعس هار ام كلذ نم
 نيب لصفي ناك هنأ هيبأأ نع رع نب هللا دبع نب لاس قيرط نم ىواحطلا یورو : ةعكرب رتوأف ماق مث ‹ انل لحرأ

 نأ لاهتحاب الإ هنع ىواحطلا رذتعی ملو . یوق هدانسإو « هلعفي ناك ق ىنلا نأ ريخأو « ةميلستب هرتوو هعفش
 سايع نبا ثيدح امأو . لعأ هللاو ليوأتلا اذه دمب خي الو دهشتلا ف ىتلا ةميلستلا ىأ ةميلسقب هلوقب دارملا ن وك
 سابع نبا نع هاور دقو . انه ام ىلع هحرشب تلحأو ةمامإلاو دجاسملاو ةرابطلاو ملعلا ىف عضاوم ةدع ىف مدقت دقف
 نب ىحب و عفان نب ةحلطو ىمشلاو سواطو ءاطعو سابع نب هلل ديع نب ىلءعو ريبج نب ديعسو بيرك مهنم ةعامج
 ءاش نإ امجرخ ىلإ ةباور لك ابسان دئاوفلا نم هقرط ىف ام ركذأسو « ارصتخمو الوطم مريغو ةرج وبأو رازجلا
 لَو هللا لوسر تبقرف د لسم دنع بيرك نع رم ىبأ نب كيرش داذ ( ةنوميم دنع تاب هنأ ) هلق . ىلاعت هلل
 ىنثعب » لاق سابع نبا نع ءاطع قيرط نم لسلو ؛ « ليللاب ههجولا اذه نم هحيمص ىف ةناوع وبأ داز « ىلصي فيك

 « ةقدصلا نم اهايإ هاطعأ ليإ ف د بيرك نع تباث نأ نب بيبح قيرط نم ىناسنلا داز « مقل ىنلا ىلإ سابعلا .
 هتدجوف : لاق ١ ةجاح ىف مق ىنلا ىلإ هثعب سابعلا نأ د هيبأ نع سابع نب هللا دبع نب ىلع قيرط نم ةناوع ىبالو
 قيرط نم ةم زخ نالو « ءاشعلا ةالصب نذأ ىتح عكرف ماق برغملا ىلص ايلف < هلك أ نأ عطتسأ مف دجسملا ىف اسلاج
 «ةنوميم تيب ىف ناكو ءاشعلا دعب هيلا ىنئعبف « لب الا نم ادرذ سابعلا دعو مقلب هللا لوسر ناک » هنع عفان نب ةحلط
 ىفرصن نب دمحلو « ةنوميم تيب ىلإ ءاشعلا دعب هيلا هداعأ دجسملا ىف هملكي مل امل هنأ عمجمو « هلبق ام فلاخب اذهو
 ىفو «ءاندنع ةليللا تب ىنب ا٠ : ىل لاقف , ةدايزلا نم بيرك نع عفيون نب ديل ولا نب دمع قيرط نم ليللا مايق بانك
 نب كاحضلا قيرط نم لسم ةياور ىفو «ليللا ةالص ىف عنصي ام رظنأ ىتح مانأ ال : تلقف » ةروكذملا بيبح ةياور
 ةيفيكلا ىلع علطيل رهسسلا ىلع ةسفن ىف مزع ناكو « ىنيظقب اف هِي هللا لوسر ماق اذإ : ةنوميم تلقف » ةمرخم نع نام
 ديل ولا نب دم ةياور ىف ( ةداسو ضرع ىف ) هلق . هظقوت نأ ةنوميم ىصوف مونلا هبلذي نأ ىشخ مث« امدارأ ىلا
 « اهشارف ىف هتأ ما عم لخد مث » ةروكذملا عفان نب ةحلط ةياور فو « فيل اهوشح مدأ نم ةداسو » ةروكذملا
 عم لل هللا لوسر ثدحتف د ريسفتلا ف بيرك نع رمن ىبأ نب كيرش ةياور ىفو « اضئاح ذئتليل تناك» انآ دازو
 رشعلاو مونلا حسمو ضرعلاو عاجطضالا ىلع مالكا مدقتو « ملعلا باتك ىف هيلا ةراشالا تقبس دقو « ةعاس هلهأ
 مزج ( هنم ابيرق وأ ليللا فصتنا ىتح ) هلو . نشلا ىلع اذكو « ثدحلا دعب نآرقلا ةءارق باب ١ ىف تانألا



CAY ٩٩ - ٩٩٤۰ ثيدحلا 
 لال

 ىلوآلا ىفف : نيت رم عقو ظاقيتسالا نأب امهنب عمج و «ريخالا ليللا ثاثب , ةروكذملا هتياور ىف رم ىنأ نب كيرش

 ديل ولا نب دمع كلذ نيب دقو « ىلصو أضوت مث كلذ داعأ ةيناثلا فو « مانف هعجضمل داع مث تامآلا الت مث ءامسلا ىلإ رظف

 نم لب هللا لوسر ماقف د نيحيحصلا ىف بيرك نع ليك نب ةلس نع ىروثلا ةباور ىفو . ةروكذملا هتياور ىف

 ةماس نع قورسم نب ديعس ةياور ىفو . ثيدحلا «ةبرقلا أف ماق مث « مان مث هيديو هوجو لسغ مث هتجاح ىتأف لیلا

 ( نش ىلإ ماق مث) هلق . هتجاح قاف لدب « لابف د ةللس نع ةيعش ةياور نم هدنعو « ىرخأ ةموق ماق مث » لسم دنع

 ةحلط و ديل ولا نب دمج ةياور ىف ( ءوضولا نسحأف ) هلق . « أضون مث ءانإ ىف نشلا نم غرفتسا مو ديلولا نب دم داز

 باب د یف تمدقت دقو ءافيفخ !ءوضو أضوتف » بيرك نع رائيد نب وربع ةياور ینو « ءوضولا خبسأف د اعيمج عفان نبا

 رثكي مل نبءوضو نيب اءوضو أضوتق » هظفل ناف ىروثلا ةياورب نيتياورلا نيتاه نيب عمو « ءوضولا فيفخت

 «كوسنف » امف دازو ءاليلق الإ ءاملا نم سمي ملو ءوضولا خبسأف » ةمرخع نع ضايع قيرط نم لسملو « غلبأ دقو

 دمج ةياور ىف ( ىلصي ماق مث ) هلو . لسغلا بابك ليبق هيلا ةراشإلا تمدقت اک « نتساف ١ بي رك نع كيرشل اذكو

 عيمج عنص هنأ ىضتقي ( هلثم تعنصف ) هلو . ىلصي ماقف تيبلا لخد مث هحشوتف ايمرضح هل ادر ذخأ مث ديلولا نبا

 ىف بيرك نع ةلس دازو « بلغالا ىلع لمح نأ لمتحو « حشوتلاو كاوسلاو ءوضولاو رظنلاو لوقلا نم ركذ ام

 ىرج امل هلع ضعب كرتي نأ یشخ هنأكو < هبقرأ تنك ى أ ىر نأ ةيهارك تيطمتف تمقف » هلوأ ىف تاوعدلا

 ىف هيلع مالكلا مدقت ( هبنج ىلإ تقو ) هلق هتمأ لع ضرفي نأ ةيشخ لمعلا ضعب كرتب ناك هنأ عقلي هتداع نم

 ىنسنؤيل كلذ عنص ا هنأ تفرعف » هتياور ىف ديلولا نب دم داز ( قذأب ذخأو ) هلق . فوتسم ةمامإلا باوبأ

 معز نم ىلع در اذه فو « ىلذأ ةمحشب ذخأ تيفغأ اذإ تاعج » نايثع نب كاحضلا ةياود فو « ليلا ةملظ ىف هديب

 ثيح ريسفتلا ىف ةينالا ليبك نب ةملس ةياورب اكتم نيملا ىلإ راسيلا نم هل هترادإ ةلاح ىف ناكامبإ نذألا نخأ نأ

 هركذ امل هنذأ كسم ىلإ دوعي ال نأ ةفصلا هذه ىلع هترادإ نم مزاي ال نکل « هني نع قرادأف ىتذأب ذخاف و لاق

 « ةياورلا هذه ىف اذك ( نيتعكر مث نيتعكر ىلصف ) هو . هنس رغصل كلذ ىضتقت تناك هلاح نآل هظاقيإو هسدن أت نم

 « نيتمكر لكن م سي » امف لاق ثيح عفان نب ةحلط ةياور ىف كلذ حيرصتلا عقوو « نيتعكر لك نيب لصف هنأ هرهاظو

 نإ مث . كلذ ريغ ىلإ نيتمكر لك نيب كاتسا هنأ و اضيأ لصفلاب حيرصالا سابع نب هللا دبع نب ىلع ةباور نم لسملو

 « ةمكر ةرشع ثالث ىلص هنأ هاضتةمو «« رتوأ مث » لاق مث تار تس نیتعکرلا رك ذم حيرصتلا اف بابلا ةياور

 « « ةمكر ةرشع ثالث هتالص تلماكتف د لسمو « تماتف » لاق ثيح تاوعدلا ىف ةينآلا ةللس ةياور ىف كاذب حرصو ,

 ةروكذملا ديل ولا نب دمع ةءاور و ؛ ةعكر ةرشع ثالث ىلصف بي ركن ع ةمامإلا ىف ةيضاملا ديعس نب هير دبع ةءاور ىفو

 : رتوأ مث و هلوق دعب لاق هنآل بابلا ةءاورل ةقفاوم ىهو ۾ حبصلا ةالص لبق رجفلا عولط دعب نيتعكرو » دازو هلثم

 ةباور نكس « اهريغ نم رجفلا تعكر نأب مهضعل حرصو « ةرشع ثالثلا ىلع ءالؤه قفتاف « نيتمكر لصف ماقف

 ىلصف لالب نذأ مث ةمكر ةرشع ىدح] للصف » هظفلو كلذ فلاخت بي رك نع ريسفتلا ىف ةينألا رم ىلأ نب كيرش

 مهتياورو ءاهف اكيرش اوفلاخ ربك الا نأ فرع دقو « فالتخالا نم بيرك ةياور ىف ام اذهف « جرخ مث نيتمكر

 الو « ءاشعلا ةئس ىلع ةدايزلا هذه مهضعب لمح دقو « هنم ظفحأ مهتوكلو ةدابزلا نم مرعم امل هتياور ىلع ةمدقم

 ركعي نكل « ظقيتسا ىتح ءاشعلا ةنس رخأ هنأ ىلع لمح نإ الإ « بابلا ثيدح ىف ةمرخع ةباور ىف امس الو هدعإ خي



١4 EAرولا باتك -  

 هنع كلا نع ةبعش قيرط نم ريسفنلا ىف : اضيأ ريبج نب ديعس ىلع فلتخا دقو « ابيرق ةينآلا لاهملا ةياور هيلع
 ابنوكل ءاشملا ةنس اهنأ ىلع عبرألا هذه رصن نب دمع لمح دقو « تامكر سمخ لبص مث مان مث تامکر عبرأ لصف .

 هيف ناف سابع نب هللا دبع نب ىلع نع ورمع نب لاهنملا قيرط نم وه ءاور ام هيلع ركعي نکل « مونلا لبق تعقو
 عبرآلا ىلص نوكي نأ ىضتقي هناف « فرصنا مث هريغ دجسملا ىف قبي مل ىتح اهدعب تامكر عبرأ ىلص مث ءاشعلا ىلصف »

 اهاور دقو ءرظن هيفو مونلا دعب تاعكر سمخ ىلعراصتفالا ىضتقت اضي أر يبج نب ديعس ةباورو « تيما ىنال دجسملا ىف
 ةياور نم ىلروظ دقو ء «نهرخآ ىف الإ مسي مل نهب رتو اسمخوأ اعبس لصف  هيفو محلا نعرخآ هجو نم دوادو.أ
 قيرط نم ىناسنلا دنعف « ريضقت اف عقو كحل ا ةياور نأ حضوبو لاكشالا اذه عف ري ام ريبج نب ديعس نع ىرخأ

 اذهيف « « نبني سلجم مل سمخب رثوأ مث تامکر نامت یلص ىتح نيتعكر نيتعكر ىلصف » ريبج نب ديعس نع دابع نب حي
 دواد ىبأ دنع ريبج نب ديعس نع دلاخ نب ةمركع ةياور ىف عقو ام امأو « بيرك ةياورو ديعس ةءاور نيب عممجي
 امهتياور ىفام امأو « بيركةباور ىف فالتخالا نم مدت ام ريظن وف  رجفلا اةعكر اهنم ةعكر ةرشع ثالث ىلصف »

 ىفهلوق امأو . ديعس ةياور ىلع لمحتف ةلمتحم بيرك ةياورو ؛ لصولا ىف ةحبرص ديعس ةياورف لصولاو لصفلا نم
 رازجلا نب ىحي ةياور هديؤيو « ديعس ةءاور قفاويف ناّلاب هصيصخت ل متحيف « نيتمكر لكنم لسي » عفان نب ةحلط ةياور
 نمو « اددع اوركذي مل هنع ةاورلا رثك أ نال كلذ فلاخم ام سابع نبا ثيدح قرط نم ءىث ىف دأ لو ,ةينآلا
 دنع سابع نب هللا دبع نب ىلع ةياور ىف نأ الإ« ةرشع ىدح] نع صقني لو ةرشع ثالث ىلع دزي مل مهنم ددعلا رکذ
 لك تامکر تسب تارم ثالث كلذ لعفف« خفن ىتح مانف فرصنا مث امهيف لاطأ نیتعک ر لصف , هيف ناف مهفل اخيأم لسم
 ءةالصلا ىلإ جرف نذؤملا نذاف ثالثب رتوأ مث ۔نارمع لآ رخآ ىنعي  تاءآلا .الؤه أرقيو أضونيو كاتسي كلذ
 نظأو « اضيأ ر جفلا ىتعكر ركذي لو اعبر وأ نيتهكر منع صقن و هعم امو ءوضولا راركست ةاورلا ىلع دازف « ىهتنا
 ركذ مدسقت افالتخا هنتمو هدانسإ ىف هيف هيلع فلتخا دقو ءالاقم هيف ناف تباث ىنأ نب بيبح ةنع ىوارلا نم كلذ
 ىف اهركذ تبث دةفرجفلا ةنس امأو « مدقت اک ناملا محلا ركذب لاك لوألا عبرالار كذب ل نوكب نأ لمتحو « هضعب
 , اهددعت مدع نظلا ىلع بلغي سابع نبا تيبم ةصق نأ لصاحلاو . دواد ىنأ دنع هلا دبع نب ىلع نع ىرخأ قيرط
 ىلوأ ظفحألاو رثكالا هيلع قفتا امب ذخألا نأ كش الو <« اهيف تاباورلا فلتخ نيب عمجباب ءانتعالا ىنبني اذبلف
 امأو « ةرشع ىدحإ ةليللا كل ىف هتالص ددع نم ققحلاو « صقن وأ داز نا ايس الو مهل ود وه نم هيف مهفلاخ اع
 ةالص یف ةبتألا سابع نبا نع ةرمج ىنأ ةءباور كلذ قفاوبو « ءاشعلا ةئس امم نوكي نأ لمتحيف ةرشع ثالث ةءاور

 نب ىح اهيبو ءال وأ اهنم رجفلا ةنس له نيبي ملو « ليللاب ىنعي « ةرشع ثالث ل ىنلا ةالص تناك » ٍظفلب ليللا
 « حبصلا ةالص لبق نيتمكر ىلصيو ثالثب رت ويو تاعكر نامه ىلصي ناك ١» ظفلب ىاسنلا دنع سابع نبا نع رازجلا
 « ماني نأ لبق ىأ « نيتمكر مث نيتهكر یلص , هلوق لمح نأ نكميف بابلا قايس رهاظ الإ عملا اذه ىلع ركعي الو
 باويأ ىف ةشئاء ثيدح ىف عمج ا اذه وحن ىف ايس و . ماق نأ دعب ىأ « لا نيتمكر مث » هلوقو ٠ ءاشعلا ةنس اهنم نوكيو
 نوكي نأ لا اب هذه سابع نبا ةصق تاباور نم فاتخا ام نيب ىلامركلا عمجو « ىلاعت هللا ءاش نإ ليللا ةالض
 هللاو المج عسيمجلا ركذ مهضعلو < هيف هب دتقي ل امع هلصفو هيف هب سابع نبا ىدنقا ىذلا ردقلا ركذ هتاور ضعب
 فالتخالا نايب ىتأيسو < ابيرق نذؤملا ةيمست تمدقت (نيتمكر لصف ماةف نذؤملا هءاج ىح عجطضا مث ) هلق . لعأ
 دجسملا ىلإ ىأ ( جرخ مث ) هلو . عوطتلا باوبأ لئا وأ ىف امهدسب وأ رجفلا ىتمكر لبق ناك له عاجطضالا ىف
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 مهلا : هثاعد نم ناكو د تاوعدلا ىف ىنأيس اک انه بي ركن ع ليبكن ب ةيلس دازو ٠ ةعامجلاب ىأ ( حبصلا لصف )

نبا ثيدح ىفو . ىلاعت هلا ءاش نإ ليللا ةالص باوبأ لوأ ىف هيلع مالكلا قأيسو . ثيدحلا ءارون ىلق ىف لمجا
 

 نوكسي نأ لمتحيو « عوطتلا لع لوم وهو , ةقدصلا نم مشاه ىنب ءاطعإ زاوج مدقت ام ريغ دئاوفلا نم سابع

 هب دعو نم ناك نأو دعولا ىضاقت زاوج هيفو . كلذ ذخأ هل لحي نم هريغ حلاصم ىف هفرص ىلوتيل سايعلا هؤاطعإ

 ماود رؤي نم ىلع درلاو ‹ لهالل ةرشاعملا نسحو < فيضلاو بيرقلاو ريغصا ب ةفطالملا هيفو . هئافوب اعوطقم

 كرتو < ضئاملا ةأرملا عم عاجطضالا زاوجو « اهدنع اهجوز نأك ناو همرح دنع ريغصلا تيبم همقو . ضايقنالا

 هسينأتل هنذأ لتف زاوجو ىصلا ةالص ةحص هيفو . اقهارم لب ازبع ناک ناو ريغصلا ةرضحب كلذ ىف ماشتحالا

 « هب ءادتقالا ىلع عللي هلامفأ لح هيفو . همبفل كذأ ناكهنذأ لتفب دهوعت اذإ معتملا نإ : ليق دقو « هظاقياو

 هبابحتساو كاوسلاب ةءادبلاو « ىناثلا فصنلا ق امس الو ليللا ةالص لضفو « ءاشعلاو برغملا نيب لفنتلا ةيعورشمو

 هجولا لسغ بابحتساو « لدللا ةالص ىلإ مايقلا دنع نارمع لآ رخآ ةوالتو « ةالص لك دنعو ءوضو لك دنع

 نآل ليلقلا ءاملا نم فارتغالا زاوج هيفو .(0 بذجلل ءوضولاب دارملا هلعل و « ثدحم وهو مونلا دارأ نمل نيديلاو

 ريغصتلا زاوجو « غابسإلا لوصح عم ريبطتلا ىف ءاملا نم ليلقتلا بابحتساو « ةفحص وأ ةعصق ناكر وكذملا ءانإلا

 هصرحو همهف ةوقو سابع نبا لضف نايب و « « ملغلا مان م لاق ثيح معلا ىف رمسلا باب ىف مدقت اكةفصلاب ركذلاو

 تقو روضحب مامإلا نذؤملا مالعإو « دجسلل بنار نذؤم ذاختا هسيفو ٠ كلذ ىف هيتأت نسحو نيدلا سأ عت ىلع

 . ةالصلا باتتك رخاوأ ىف هيف ثحبلا أيس اک كلذ راركتو ةالصلا ىف ديلاب ةناعتسالاو « اهل هؤاعدتساو « ةالصلا

 كلذ لك مدقت دقو « مومأملاو مامإلا فقوم نايبو « ةمامإلا وني مل نمي ماتالاو « ةلفانلا ىف ةعاجا ةيعورشم هيفو

 تسيل ءوضو ريغ ىلع نآرقلا ةيهارك ىف ةدراولا ثيداحألا نأ ىلع هب لدتساو . ناعتسملا هقاو ةمامإلا باوأ ىف

 أرق هنأ تبثي نأ الإ هب لالدتسالا متي الف هءوضو ضقنب ال ناک همون نأب بيجأو « لاوحألا عيبمج ىف مومعلا ىلع

 ةيناثلا مع نبا قيرط أمأو . سابع نبا ثيدح ىلع مالكلا ىبتنا . ملعأ هاو ءوضولاو ةجاحلا ءاضق نيب تاب آلا

 هيف « ةعكر عكراف فرصنت نأ تدرأ اذاف و هيف هلوقو « قيدصلا ركب ىلأ نب دمع نبا وه هدانسإ ىف روكذملا مساقلاف

 نأ نم معأ وهو فارصنالا ةداراب هقلع هنال رجفلا عولط ىشخ نم, صتخغ ةدحاوب رتولا نأ ىعدا نم لوقا عفد

 ىف معن وبأ هجرخأ كلذك , روكذلا دانسالاب وه « مساقلا لاق » هيف هلوقو « كلذ ريغ وأ رجفلا عولط ةيشخل نوكي

 ثالثب نورتوي د هلوقو ءانلقع وأ لحلا انغلب ىأ « انكردأ ذئم د هيف هلوقو . قلعم هنأ معز نم موو « هج رخشسم

 قرف ال هنأ ىلع كلذ لدو « ةلصفنم ةدرفنم ىأ « ةمكر عكراف » هلوق نم مهف مساقلا نأ ىضتقي « عساول الك ناو

 ةالص بانك ىف انتمو ادانسإ فنصملا هداعأ دقف ةشئاع ثيدح امأو . ملعأ هاو رتولا ف لصفلاو لصولا نيب هدنع

 « سابع نبأ ثيدح نيبو هنيب ةضراعم ال نأ اذه هدارباب دارأ هنأكو , ىلاعت هللا ءاش نإ هملع مالكلا ىتأيو « لبللا

 لمشف عساو نبرمآلا نم الك نأ مساقلا نيب دقو ؛ نيمآلا لمتحم اذهو رتولا لصف سابع نبا ثيدح رهاظ ذإ

 ةالصلا ءوضو وه ماني نأ لبق بنجلا هب يمأ ىذلا ءوضولا نأ ىف اهتحارصو ثيداحألا ةحصل « ديب سيل ىجرتلا اذه (۱)

 لعآ هاو « هبنق
. 



 رولا باتك - 4 ۸٦
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 ةمكرلا نم ةدحاو لك ناو ىأ « الك ناو  هلوق : ىنامركلا لاق , رثكأو ةدحاو ىلع راصتقالاو لصولاو لصفلا
 نم فلاخلا نال همالك هلمشي ملف ةلوصفمو ةلوصوم ثالشلا نييعت امأو < زئاج اهريسغو عبسلاو سلاو ثالثلاو
 لسي , ةشئاع ثيدك لصفلا ىف رهاظ ثيداحالا نم اريتك نأ عم « لصولا ىلع ثالثلا نم درو ام لك لمح ةيفنحلا
 اذه ىواحطلا لمحو < عادنلا عضوم ىف صنلاك وف ةريخألا لبق ناتللا ناتعكرلا هيف لځدب هناف « نيتمكر لك نم
 نأ لاتحا غم ءاريتبلا نع ىهنلاب الإ كلذ ىوعد ىف كسمتي ملو < ابلبق نيتعكرلا ىلإ ةمومضم ةعكرلا نأ ىلع هلثمو
 ‹ لصفلا وأ لصولا عم نوكي نأ نم معأ وهو « ءىش البق سيل ةدرف ةدحاوب رتوي نأ ءاريتبلاب دارملا نوكسي
 هللاب و . ةينلاب هنم امهن] لوقي مهفلاخ نمو < رتولا ةلمج نم انوكي نأ نع امبعطقي لصفلا نأ مهنم ريثك حرصو
 لعأ هللاو قيفوثلا

 رولا تاعام ساپ - ۲

 مرونلا لبق روب شی ینا ىناصوأ : ةريره وبأ لاق

 : ريع نبال تاق » لاق َنيريس نب سن انت دح لاق ديز نب داحح انت دح لاق نامعلا وبأ ارم - هذع
 ٤یم یم ليلا نم نصب واط ثونلا ناك: لاقف ؟ ةءارقلا اههيف ”ليطأ ةادقلا ةالص لبق نیتمک آلا تيأرأ
 ةعرسب ىأ : ةاح لاق « هين دأب َناذألا ناو ةادفلا ةالص لبق نيتك لا لصْيو « ةعك ب رن ويد

 نع ٍنورسم نع “لسم ین دح لاق شمعألا انثادح لاق ىبأ انثأدح لاق صفح "نب رع اشو -
 « رّحسلا ىلإ رتو یکتا یاب هللا لوسر روا ليلا لك» تلاق ةشناع

 نأ ىلع اوممجأ نكل « رتولل تقو هلك ليللا نأ هركذ ام لصحمو . هتاقوأ ىأ ( رتولا تاعاس باب ) هلق
 : اولاق « ءاشعلا لوخدب لخدي هنأ ممضعب قلطأ نكل . رذنملا نبا هلقن اذك « ءاشعلا ةالص دعب قفشلا بيغم هءادتبا
 ىلصف ءاشعلا ىلص هنأ نظ وأ !ربطتم رتولا ىلص مث ةرابط ريغب ناك هنأ ناب و ءاشعلا لص نميف فالخلا رثأ رهظيو
 ةشئاع لوق نيبو مونلا لبق رتولاب ةريره ىنأ ةيصو نيب ةضراعم الو , لوألا نود لوقلا اذه ىلع ”ىزحي هناف رتولا
 راج ثيدح ىف درو اک « ةوق هسفن نم لع نمل رخالاو « طايتحالا ةدارإل لوألا نآل ءرحسلا ىلإ هرتو ىهتناو »
 كلذو . ةدومشم ليلا رخآ ةالص ناف ٤ هرخآ نم رتويلف ليللا رخآ موقي نأ کنم عمط نم : هظفلو لسم دنع

 نم فرط وه ( ةريره وبأ لاتو ) هلق . .هلوأ نم رتويلف ليلا رخآ نم موقي ال نأ کنم فاخ نمو . لضفأ
 نب قح] شاو مانأ نأ لبق رت وآ ناو د ظفلب ةربره نأ نع ناثع ىلأ قيرط نم فنصملا هدروأ ثيدح
 (تيأدأ) هلق . ةريره ىلأ نع ىرخأ قيرط نم دمحأ هجرخأ اذكو ؛ قيلعتلا ظفلب هجولا اذه نم هدنسم ىف هيوهار
 « ليطأ » ىف ىنامركلا زوجو « دارفإلاب ليطأ ىنهيمشكلالو « عمجا نونب رثكالل اذك( ليطن ) هلق . ف ريخأ ىأ
 ( ىنثم ىنثم ليلا نم ىلصي قب ىنلا ناک ) هلق . دعب لوألا ىفو « عراضملا فورعمو ىضاملا لوهجم ظفلب نوكي نأ
 مل ( ةعكرب رتويو ) هلق . طقف هلعف نم دروف لصولا امأو . هلعفو كلذب سمأ هنوكل لصفلا لضف ىلع هب لدتسا
 . هدعب ىذلا بابلا ف ركذيس ام كلذ ىف ببسلاو ٠ ليلا ءازجأ عيمج ىف كلذ لمف هنأ ةشفاع تنيب و « اهتقو نيعي



AV ٩٩۷ - ٩٩۰ ثيدحلا 

 هنأ ىنسملاف « ةماقإلا انه هب دارملاو « ناذآلا نم هتالص برقل ىأ ( هينذأب ) هلق . نونلا ديدشتب ( نأكو) هلق

 ةءارقلا فيفخ كلذ ىضتقمو « تقولا لوأ تاوف ةيشخ ةالصلا ةماقإ عمسي نم عارسإ رجفلا ىتمكرب عرسي ناك

 لاق اسنأ نا » لسم ةياود ىف عقوو . امهف ةءارقلا ردق نع نيريس نب سنأ لاوس نع باوجلا هب لصحيف « امهف

 اذه نم داضتسيو . ثيدحلا ءكل ”ىرقتسأ ىنعدت الأ مخضا كنإ : لاق « كلأسأ اذسه نع تسل ىنإ : ريع نبال

 نوكي بلاغلا ىف نيمسلا نأ « مخضل كنا » هلوق نمو « هيلا جاتع امم ناكاذإ هنع لأس ام ريك أب لئاسلا باوج

 ىبأو رذ بال اذك( ةعرسب ) هلق . روكذملا دانسالاب وهو « ىوارلا دز نبا ىأ (دامح لاق ) هلق ٠ مبفلا ليلق

 وهو ,هينذأب ناذآلا ناك» هلوقل ىوارلا نم ريسفت وهو « ةدحوم ريغب « ةعرس د ممريغل و « هيوبش ناو تقولا

 لك ) هلق . ناسيك نبا ال ىحضلا وبأ وه لسمو « ثايغ نب صفح وه (ىنأ انثدح ) هلق . مدقت امل قفاوم

 قيرط نم مسملو . هيف رثوأ ريدقتلاو ؛هريخ ةلجلاو أدتبم هنأ ىلع عفرلاب و . ةيفرظلا ىلع « لك» بصنب ( ليللا

 ىلإ هرتو ىهتاف هرخآو هطسوأو ليللا لوأ نم : هلي هللا لوسر رتوأ دق ليللا لكنه » قورسم نع باثو نب یک

 لمتحيو « تام نيح د ىذمرتلاو دواد وبأ داز (رحسلا ىلإ) هلو . مدقت اک ءاشعلا ةالص دعب هلوأب دارملاو « رحسلا

 هلعل هطسو زتوأ ثيحو « اعجو ناك هلعل هلوأ ىف رتوأ ثيل « لاوحألا فالتخاب رولا تقو فالتخا نوكي نأ

 ليللا شك أ ىف ةالصلا ىلع هتبظاوم نم فرع امل « هلاوحأ بلاغ ناك هنأكف هرخآ ىف هرتو امأو « ارفاسم ناک

 ةياور فو« لوألا رجفلا هلوأ ليقو « ريخآلا سدسلا هنأ ىدرواملا ىكحو < حبصلا ليبق رحسلاو . لأ هللاو

 رجفلا هب دارملا ةمب زخ نبا لاق , ةعكرب رتواف ماق رجفلا رجفنا املف » ةع زخ نبا دنع سابع نبا نع عفان نب ةحلط

 « رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا نم اهتقو « رتولا ىهو ةالص نر ىداز » اعوفم ذاعم ثيدح نم دمحأ یورو « لوالا

 سيل و « رتولا بوجوب لاق نم هب جتحا ىذلا وهو « نئسلا ىف ةفاذح نب ةجراخ ثيدح ىف اذكو « فعض هدانسإ ینو

 قف« ال كلذ داعأو انم سياف رتو مل نه « قح رتولا و هعفر ةديرب ثيدح امأو . لعأ هللاو بوجولا ى احرص

 بجأو قعم « قحد ظل نأ تاش نأ ىلإ هب جتحا نم جاتحيف هلويق رب ىلعو « فءض هوو بيذملا وأ هد

 داحالا قيرط نم تل أم قع بجاو لفل ناو 2 عراشلا فرع ف

 رتولاب لمآ كَم بلا ظاقيإ بيسسإب - ٣
 ىنلا ناك » تلاق ةشئاع نع ىأأ د لاق ماشه اند لاق م ل ديف اش - ۷

 أدارأ اذإف « شارف ىلع ٌّدض رت ةدقار انأو ىلصي ل

 « ناطقلا وه ( ىحي انثدح ) هلو ..رتولل » ىن مشكلا ةباور ىف ( رتولاب هلهأ رپ ىنلا ظاقيأ باب )ەلۋ

 ( ترتوأف ىنظقيأ ) هلق . ىلصملا ةرتس ىف هيلع مالكا مدقت ( ةضرتعم ةدقار اأو ) هلق 5 ةورع نبا وه ماشهو

 اذإ هلو 3 هريغو دجبتملا ءاوس ليللا رخآ رتولا لسعج بايحتسا ىلع 4 لدتساو ¢ ترت وأف تأضوتف تم ىأ

 ثيح بجاولا كلم هب كلس علب هنوكل رتولا بوجو ىلع هب لدتساو « هريغ ظاقيأب وأ هسفنب ظقيتسي نأ قئو

 هنأو رتولا رمأ دكأت ىلع لدي معن « بوجولا كلذ نم مزاي ال هنأب بقعتو . دجبتلل اهاقبأو رتولل ةمئان ابعدي م

 ةمشخم الو ةضورفملاب كلذ صح الو ء ةالصلا كاردال ممئانلا طاقيإ بايحتسا هيقو ‹ ةيليللا لفاوثلا نم هريغ قوق

 ا ا ١

 « تئرث وأف ىنظقيأ ربو ن
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 الو : ىطرقلا لاق 2 تابودنملا نم كلذ ريغو تقولا لوأ كاردإو ةعاجلا كاردإل كلذ عرشي لب تقولا جورخ

 « لاوزلا عيرس هعنام نكل افلكم نكي مل نإو مئانلا نآل « بودنملا ف بودنم بجاولا ىف بجاو هنإ لاقي نأ دعبي

 بجاو لفاغلا هنت و « لفاغلاک وېف

 ًارتو هتالص رنا لتحيا باپ - 5
 لاق لَو بلا نع هلا دبع نع مان ىنثدح هللا دبع نع ديعس "نب ىبح انت دح لاق د دسم شر - ۸

 ظ «ارتو ٍليالاب مكتالص رخآ اواتجا »
 لوألا ثيدحلا ءانثآ ىف بابلا ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو « ليللاب ىأ ( ارتو هنالص رخآ لعجيل باب ) هلق

 مدع لصالا نأبو ل هرخآ اذك-ف ةبجاو تسيل لسللا ةالص نأب بقعلو ٠ هب وجوب لاق نم ضعب هب لدتسا دقو

 هليلد موقي ىح بوجولا

 ةبادلا ىلع رتولا ساپ - ۵

 نب رع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب رع نب ركب ىنأ نع كلام ىنثدح لاق “ليعا ۹ - (|٣
 ”تيشخ الف : ”ليمس لاقف «ةكم قيرطب رع نب هللا دبع حم ثريسأ تنك لاق هلأ راسب نب ديعس نع باطلا

 . ترتوأف ترف حبصلا 'تيشخ : ”تاقف ؟ تدك بأ : ريع ؛نب هللا دبع لاق « هل مث نرو اف ”تلزن حبصلا
 ناك عيدكم نا لوسر ناف : لاق . هللاو ىلب : ”تلفف ؟ ةنسح ةوسأ قالا هللا لوسر ىف كل سيلا : هللا دبع لاقق

 « ريمبلا ىلع يوب
 [ ۱۱۰۰۰۱۰۹۸ < ۱۰۹۹۶۱۰۹۰ ۰ ۱۰۰۰ : یف فارطأ _ ۹۹۹ ثيدحلا ]

 رخآ رتولاب رمألا ىف رمع نبا ٹیدحو رتول اهظاقيإ ىف ةشئاع ثيدح ناک امل ( ةبادلا ىلع رتولا باي ) هلو

 نب ركب ىلأ نع ( هلو 1 هريغ نم دك 1 هنأ ىلع لدمت ةناثلاو « الفن هن وک ىلع لدن امهادح] . نيتمجرت ىف هركذف

 داري ىذلا رمآلا ىلع فلحلا هيف ( هقاو ىلب ) هلو . ننسلا نم هيلع ىنخ دق ام هقيفرل ملاعلا داشرإ هبف ( ةوسأ
 .ىف ريعبلا نيبو اهنيب قرفال نأ ىلع اهيبنت ةبادلاب مجرت : رينملا نب نيزلا لاق ( ريعبلا ىلع رتوي ناك) هلو هديك ات

 ضعل ف درو ام ىلإ راشأ ىراخبلا لعلو . ینا امہنم ةدحاو ىلع *ىزجبال ضرفلا نأ امہ عماجلاو « كلا

 « رفاسم وهو هتباد ىلع ليللا نم ىلصي ناك هنا د هيب أ نع ملاس قيرط نم ةالصلا ريصقت باو.أ ىف ىتأيسف « ةقرط
 ىقريخأ و » جرج نبا لاق . « هتباد ىلع رتوي ناكرمع نبا نأ عفان انثدح لاق » جيرج نبا قيرط نمرصف نب دمع یورو

 نع ركذ ىواحطلا لاق : ( ةدئاف) . < كلذ لعفي ناك عللي ىنلا نأ رخت ناكر مع نبا نأ عفان نع ةبقع نب ىموم

 نبا ىأر هنأ دهاجم ةباورب مهضغب لدتساو « ةتباثلا ةنسلا فالخ وهو « ةلحارلا ىلع ىلصي ال رتولا نأ نييفوكسلا

 ىورو « لضفأ ضرألا ىلع هتالص نأ عازن ال هنال ةلحارلا ىلع رتوأ هنوكل ضراعمب كلذ سيلو « رتوأف لزن رمع



۸۹ DEES 
 ضرالاب رتوأف لزا اع رو « هتلحار ىلع رعوب ناك هنأ رمع نبأ نع رخخآ هجو نم قازرلا دبع

 ٦ - رفّسلا ىف روا باب

 ىلا ناك » لاق رع نبا نع عفان نع ءامسأ 'نب هيرو ج انت دح لاق ليعامسإ ےب وسوم شرو - ۰

 « وتلحار ىلع رويو « َضئارفلا الإ لولا ةالص ءاعإ ىوب هب تهجم ثيح ةتلحار ىلع رفكلا ىف لص هلي

ىف نسي ال هنإ : لاق نم ىلع درلا ىلإ ةمجرتلا هذ راشأ ( رفسلا ىف رتولا باب ) هلق
 نع لوقنم وهو « رفسلا 

 نب صفح قيرط نم دواد وبأو ملم هجرخأ اک «تمم ال رفسلا ىف احبسم تنك ول و رمع نبا لوق امأو . كاحضلا

 هاور دقف « روكذملا ثيدحلا قايس نم نيب كلذو « رتولاك ةدوصقملا ةلفانلا ال ةبوتكملا ةيئار هب دارأ اماف هنع مصاع

 نيتعكر رصعلاو ربظلا نولصب اوناكف نامثعو رمعو ركب ىبأو قل ىنلا عم ترفاس » ظفلب رخآ هجو نم ىدمرتلا

 لفاون نيب ةقرفتلا نوكت نأ لمتحمو « تممتال اهدعب وأ ابابق الصم تنك ولف « اهدعب الو ابابق نولصي ال نيتعكر

 ام كلذ عم لاق دقو < رفاسم وهو ليللا ىف هتباد ىلعو هتلحار ىلع لفنتي ناك رمع نبا ناف « ليللا لفاونو راهنا

 نأ ىلع هب لدتساو . ةلحارلا ىلع امباصي ال ناكف « كلذ فالخم ضئارفلا نكل ىأ ( ضئارفلا الإ ) هلق . لاق

 ااو « ةلحارلا ىلع هعقوأ هن وكل هيلع رتولا بوجو مب ىنلا صئاصخ نم سيل هنأ ىلعو « ضرفب سيل رتولا

 هن ال املع ليلد ال ىوعد ىبف هيلع ابجاو هن وك عم ةلحارلا ىلع هعقوي نأ اضيأ هصئاصخخ نم ناك هن] مهضعب لوق

 « ةلحارلا ىلع ىلصت ال ةضيرفلا نأ ىلع هب لدتساو « عملا اذه فلكت ىلإ جاتحي ىتح هيلع هبوجو ليلد تبي ل

 ام ةضيرفلا تقو لود نإ لاقي نأ الإ عنملا ىلع لدم ال كرتلا نال ‹ ىوقب كلذ سیلو : ديعلا قيقد نبا لاق

 نم باجأو . همدعو زاوجلا ىف ةلفانلا نيبو اهنيب قرفلاب رعشي امئاد ةلحارلا ىلع امل ةالصلا كرتف رفاسملا ىلغ رثكي

 اذهو ‹ بجاولا ىف ضرفلا ىن نم مزا الف « بجاولا ريم مدنع ضرفلا نأب ةيفنحلا نم رتولا بوجو یعدا

 درفتا ةفينح ابأ نأ ىعداف دماح وأ كلا غلاب دقو « بجاولاو ضرفلا نيب قرفي ناك رع نا نأ ىلع فقوتي

 نب هللا دبع نب ةديبع يبو بيلا نب ديعس نع جرخأ ةبيش ىلأ نبا نأ عم < هابحاص هقفاوي ملو رتولا بوجوب

 نع ىفرعلا نيا هل-ةنو ٠ تبي ملو بجاو رتولا دهاج نع هدنعو « مدنع هبوجو ىل-ع لد ام كاحضلاو دوعشم

 هتداهش ىف ةحرج ناكو « بدأ هكرت نم : كلام لوق نم هذخأ هنأكو « نوذعت هقفاوو ةيكلالا نم غبصأ

 2 عوك لا لبق تونفلا باب ~۷

 ت
 ر ا ا 5 . 7 اول و. م لآ 5

 تاق أ سنأ لس » لاق دمع نع بويأ نع دز نب دامح ان دح لاق د دسم شو - ٠١

 ِ 000 7 را ا

 ريس عوك لأ دب : لاق ؟ عوك لا لبق تّ وأ : هل ليقف مف : لاق ؟ حبصلا ىف »أ كأ هس : لاق لا لبق تَنَق وأ : هل < ايف . ىف : لاق اف
 CEN ¢ e CAS CAA كامل ¢ PE ¢ TANE ول لش مولع لمسك : ىف هفارطأ د ۱ ثيدحلا ]

[WEN <c WAE < £۹1 £40 ¢ CAE ¢ AY 

ا الام نب سنأ تآاس لاق مما ان دح لاق دحاولا دبع ان دح لاق د دسم اشو -۲
 و

 : تلق كنأ كنع ىنربخأ الف ناف : لاق . لبق : لاق ؟ هدب وأ عروك لا لبق : تلق . تونقلا ناكدق : لاقف

 ییا عف م15 جدك,



 مل لاقي وق ثعَب ناک هارأ «ًارهش عروكرا دعب عبو لا ”لوسر تنق اإ « باذك : لاقف . عروكرلا دعب

 . تنقف «ذبع ياكم لا لوسر نيبو مهيب ناكو « كئاوأ نود نكر ثلا نم عروق ىلإ الجر َنيعبس ءاهز دارقلا
 « مييلع وعدي ًاربش هيك هللا 'لوسر

 ُئينلا تاق » لاق سنأ نع زام ىل نع بتلا نع ةدئاز انن دح لاق سنو نب دمحأ انربخأ - ۴

 « ناوک ذو لعر لَك وعدي ًأربش هيل

 تونقلا ناك » لاق سنأ نع ةبالق ىلأ نع ٌدلاخ انت دح لاق ”ليعامإ انت دح لاق د دس اشو - ٤

 « رحفلاو برغلا ىف

 هنأ هنع ىور نم ىلع درلا ىلا ةراشإ تونقلا ةيعورشم ةمجرتلا هذه ثيثأ : رينلا نب نزلا لاق . مايقلا نم صوصخم
 مب ىنلا لمف نم هتوبث هيلع درلا هجوو « تاولصلا نم ءىش ىف تنقي ال ناك هنأ هنع أطوملا نو « رمع نباك ةسعدب

 « حبصلاب ثيداحألا ضعب ىف اديقم هنوك عم هريغ الو حبص ةمجرقاا ىف هديقب مو : لاق « حابملا ةجرد نع عفت وهف

 ىلا كلذب راشأ هنأ یل رهظيو « لاق اذك« كثيداحألا ضعب ىف سنأ قالطإ نم اذخأ رتولا باوبأ ىف 7 اهنرواو
 تبث امف تونقلا تبث اذاف « راهناارتتو برغملا نأ تبث هنال , برغملاو رجفلا ىف تونقلا ناك » ةعبارلا قيرطلا ىف هلوق
 كثيددح نم نئسلا باععأ ىورف ءرتولا ىف احرص هب سالا درو دق هنأ عم  ةءرتولا نم امهنيب ام عماجم ليلا رتو ىف
 دقو . ثيدحلا « تيده نميف قدها مهللا : رتولا تونق ىف نملوقأ تاماك لب هللا لوسر ىنيلع » لاق ىلع نب نسحلا
 تلق » لسم دنع بويأ نع ليعامسا ةياور ىف ( سنأ لئس ) هلق . ىراخبلا طرش ىلع سيل نکل هريغو ىذمرتلا هحح
 « تنق له» ليعامسالاو « واو ريغب ىنبمشكلا ةياور ف ( تنقوأ ليقف ) هلو . هسفن مه.أ هنأ كلذب فرعف «سنال
 رادقم هتیاور ىف مصاع نيب دق ( اریسب عوكرلا دعب ) هلق . « عركرلا دعب وأ د یلیعامالا داذ ( عوكرلا لبق ) هلق
 ىنلا نا د سأأ نع رخآ هجو نم ةمرزخ نبا حيحص ىفو < ارش عوكرلا دعب تنق اما » امف لاق ثيح ريسبلا اذه.
 ىف رصحلاب دارملا نأ ىلع ءانب ٠ عوكرلا دعب ام ىلع لوم هناكو « موق ىلع اءدوأ موقل اعد اذإ الإ تنقيال ناك هَل
 هلق . لوحالا نابلس نبا وه مصاعو دايز نبا وه (دحاولا دبع انئدح) لق . ايلاوتم ىأ ءارهش تنق اماه هلوق
 « عوكر لا دعب تلق كن أ كنع ىتربخأ انالف ناف : لاق ) یل . مدقت اك ةلمجا ىف هتيعورشم تابثا هيف (تونقلا ناک دف )

 ناف « ةمدقتملا هتياور ليلدب نيريس نب دمع نوكي نأ لمتحيو « احرص لجرلا اذه ةيمست ىلع فقأ مل(بذك :لاقف

 ء الصأ هلبق توافق ال نودكي نأ لمتجحيو « اريثك عوكرلا لبقو نوكي نأ لمتحي « اريسب عوكرلا دعب » هلوق مومفم
 لمتحيو  أطخلاو دمعلا نم مآ وهام ىلع بذكلا نوقلطي « زاجحلا لهأ ةغل وهو « أطخأ ىأ « بذكو هلوق'ىنعمو
 هنيو < لوألا لاتحالا حج اذهو <« عوكرلا دعب اباد تونقلا نأ کح ناک نإ ىأ «بنكو هلوشب دارأ نركي نأ

 هيذثف ٠ ةججرتلا دارأ هنأل انه ريمضلا ثنأ ( ١)
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 نبأ یورو ٠ یوق هدانسإ « هدعب و عوكرلا لبق د لاقف تونقلا نع لتس هنأ سن أ نع ديمحة باور نم هجام نا هجرخأ ام

 دعب مهضعب و عوكرلا لبق رجفلا ةالص ىف اوتنق مقلب ىنلا باحعأ ضعب نأ , سن أ نع ديمح نع ىرخأ قيرط نم رذنملا

  امئاد ىأ  عوكرلا لبق تونقلا لمج نم لوا نا » سن أ نع ديمح نع یرخآ قيرط نمرصن نب دم یورو « عوکرلا

 ىزاغملا ىف أيس اک سن آنع بيوض نيزيزعلا دبع هذه هتباور ىلع امداع قفاو دقو « ةعكرلا سانلا كردي کل « نايثع

 جومو « ةءارقلا نم غارفلا دنع لب ال : لاق ؟ةءارقلا نم غارفلا دنعوأ عوكرلا دعب تونقلا نع اسن ألجر لأس » ظفلب

 لبق هنأ هنع حيحصلا ةجاحلا ريغل امأ و «كلذ ىف هنع فالخ ال عوكرلا دعب ةجاحلل تونقلا نأ كلذ نم سن أ نع ءاج ام

 ( ءارقلا مل لاقي اموق ثعب ناك ) هلق . حابملا فالتخالا نم هنأ رهاظلاو كلذ ىف ةباحصلا لمع فلتخا دقو « عوكرلا

 ىوري وهو نايلسوه هنع ىوارلا ىميتلاو « زاب ىنأ ةءاور ىلع اذكو « ىزاغملا باتك ىف قوتسم هيلع مالكلا أيس

 ءاذحلا وه دلاغو < ةيلع نباوه (ليعامسا انئدح) هلق . ثيدحلا اذه ىف اك ةطساوب اضيأ هنع ىوريو « هسفن سنأ نع

 ىلع مالكلا مدقتو « بابلا اذه لوأ ىف ةباورلا هذه داريإ هيجوت مدقت دق ( رجفلاو برغملا ىف تونقلا ناك) هلق

 كرت ىف ىواحطلا هب كسسمنو « اذه سنأ ثيدح وحن ءاربلا ثيدح نم ملسم ىور دقو . ةالصلا ةفص ءانثأ ىف اهضعب

 دقو . هيف ام نخ الو . ىهتنا كلذك حبصلا ىف نوكيف « برغملا ىف هخسن ىلع اوعمجأ مهنال : لاق حبصلا ىف تونقلا

 ىح هيلع اوممجأ امب كسمتيف « كرب له اوفلتخا مث « حبصلا ىف تنق ب هنأ ىلع اوممجأ : لاقف مهضعب هضراع

 ةنظم دوجسلا نأ عم دوجسلا نود لادتعالا ىف ةلزانلا تونق لمج ىف ةكحلا نأ ىل ربظو ؟ هيف اوفلتخا ام تبثي

 ةلزانلا تونق نم بولطملا نأ هيف ءاعدلاب مالا توبلو « دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ د تبث اك ةءاجإلا

 حبصلا ىف تونقلا فالخب « هب ىبحي هنأ ىلع اوقفتا مث نمو « نيمأتلاب ولو ءاعدلا ىف مامإلا مومأملا كراشي نأ

 ظفاحلا انخيش اممظنف « ناعم ةرشعل درو تونقلا نأ ىبرعلا نبا ركذ : ( ةلكن ) . هب رجلا فو هلم ىف فلتخاف

 : ةرم ريغ ةزاجإ هسفنل اندشتأ اف قارعلا نيذلا نيز

 هيض ع قاعم رشع ىلع ادب زم دج هن اعم ددعأ تونقلا ظفاو

 هيدوسبعلاب هرارقإ ابتماتإ) ةععاط ةدابعلاو عوشخ ءاعد

 هينقلا حبارلا ةعاطلا ماود كاذك هلوطو مايقلاو ةالص توكس

 : اهنم رركملا « قلعم دحاو اهنم « اثيدح رشع ةخ ىلع ةعوقرملا ثيداحألا نم رتولا باوبأ تلمتشا : ( ةمتاغ)

 ١ لعأ هلاو . ةلوصوم ةئالث راثالا نم هيفو < اهحيرخ ىلع لسم هقفاو ةعبس صل الا و « ثيداحأ ةينام ىضم اهفو هيف
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 ءاقستسالا ىف رب ىنلا جورخو « ءاقستسالا سس ال ١

 لاق هک نع مت نب دابع نع ركحب ىبأ نب هللا دبع نع نايف انئدح لاق مي وبأ اشر — 0

 6 هءادر لكوحو یتدتس لكم بلا جرخ»

[PER cC VeTA لل cT زيكو ۱۰۲ ۲ ۱۰۲۴ ۰ ۱۰۱۲ ۲ ۱۰۱۱ : ىف هفارطأ _ ٠۰۰۰ ثيدلل [ 

 باب لبق ام طةسو « ةلمسبلا نود ىلمتسلل اذك ( مب ىنلا جورخو ءاقستسالا باب) : ( ءاقستسالا باوبأ )
 ءاقستسالاو . هب وېش نبا ةياور ىف ةلمسبلا تبث و « طقف .اقستسالا باتكى يصالل و « ىنيمشكلاو ىجا ةياور نم
 هلو ٠ صوصخ هجو ىلع بدجلا لوصح دنع هللا نم هبلط اعرشو < ريغلا وأ سفنلا ريغلا نم ءاملا قس بلط ةغل
 حيرصتلا « ءادرلا ليوحت باب » ىف ىتأيسو « ةئيدملا ىضاق مزح نب ورمع نب دم نبا ىأ ( ركب ىلأ نب هللا دبع نع )
 روكذملا بابلا ىف احيرص ىتأيس اک « مصاع نب ديذ نب هللا دبع وه ( هع نع ) هلو . دابع نم هل هللا دبع عامسب
 ةيفيك ىلع هيف مالكلا ىتأيو « هيف اضبأ هب حيرصتلا نايس اک لصملا ىلإ ىأ ( لِي ىنلا جرخ ) هلق . مآ هفايسد
 ناتمكر اهنأو ءاقستسالا ةالص ةيعورشم ىلع راصمالا ءاهقف قفتأ دقو . « نيتعكر ىلصو ه هيف دازو « ءادرلا ليوح
 اذه « ةالصلا فرعي ملو . نسل مهل بطخ ناو ؛ عرضتلاو ءاعدلل نوزربب : لات هنأ ةفينح ىبأ نع ىور امالإ
 بابحتسا ىلع عامجإلا ربلا دبع نبا ىكحو « كرقلاو لعفلا نيب رييختلا هنع ىزارلا ركب وأ لقنو . هنع روهشملا ره
 | ةالصلا ىف هلوقب هيلع هبتشا هنأكو , جورخلا بحسب ال هنأ اضيأ ةفينح ىنأ نع ىطرقلا ىكح نكل « رصملا رهاظ ىلإ ذوربلاو  ءاقسقسالاىلإ جورخلا

 «فسوي یندک نین مهماع اهلجا د عليو یبا اعد باپ - ۲

 “وللا نا » ًةريره ىأ نع_جرعألا نع وانا ىبأ نع ندحرلا دبع نب ةريغم انمدح ةبيتق اشو - ٠٠
 ءماشم نب هدم 8 “ا ‹ ةعيبر ىفأ نب < شايع 8 2 : لوقي ةرخآلا ةمك لا نم سار مار اذإ ناك هو

 املا مهلا « ضم ىلع كل أطو ذدشا “بما . نينمؤملا نم َنيفتضتسملا أ مهلا « ديول نب ديلا نأ مہ
 « لا اهكاس راو ءاه ا رقت افغ : لاق ق ینا نوو یک ی

 _حبصلا ىف هلك اذه هيبأ نع دانزلا یب نبا لاق

 اك: لاق قتورسم نع ىحضلا ىنأ نع روصنم نع رج اننح لاق یش یا نب نانع اشم - ۷



 ثيدحلا ٠١۰۰۹ - ٠١١۷ 4

 . ظا

 3 اسو مك مك “ہلا : لاق ًارادإ سانلا نم ئأر ال يم يتلا نإ » لاقف هللا دبع دنع

 اتا . عوجلا نم ناخذلا يف ءامسلا ىلإ مدحأ ا فيجلاو ًةتيلاو دواجلا اولك أ ىتح « ءىش "لك تصح

 للا لاق . مل هللا عداق « اوکه دق كموق ّنِإَو ؛رملا ةلصبو هللا ةعاطب هرات كلنإ « دمت اي : لاقف نايس وأ

 ةشطبلاف ( ىريكسلا شطب شيب موي . نودئاع كتإ  هلوق ىلإ  ٍنيبُم ناخب هاهسلا ىنأت موب بق راف ) لات

 « مورلا ةو مازالاَو ةثطبلاو ناخد ارت دقو « ردب موي
 ] 1456 < LAYE ¢ AYY c EAYY ¢ EAYY < HAY ¢ LAA < EYE YY ¢ ۹F ¢ °۲° : ىف فارطأ ۱۰۰۷ ثيدحلا]

 تونقلا ىف ءاعدلا ىف ةريره ىلأ ثيدح هيف دروأ ( فسوب ىنسكن ينس اهلعجا : للي ىنلا ءاعد باب ) هل

 عرش ا هنأ ىلع هيبنتلا ءاقستسالا باوبأ ىف هلاخدا هجوو . ةمجرتلا ىنعم هيفو « نب رفاكلا ىلع ءاعدلاو نينمؤملل

 نينمؤملا ودع فاعضاب نيقيرفلا عفن نم هيف ال نيرفاكلا ىلع طحقلاب ءاعدلا عرش كلذك نينمؤلل ءاقستسالاب ءاعدلا

 ىف اک ‹ طحقلا عفرب مهل وعدي نأ هلي ىنلا ىلإ مؤاجتلا كلذ ةرمث نم روظ دقو . نينمؤملل اولذيل مهيواق ةقرو

 ءاعدلا ةيعورشم ىضتقت ةالصلا ىف نيرفاكلا ىلع ءاعدلا ةيعورشم نأ دا_لا نإ : لاقي نأ نكممو . ىتاثلا ثيدحلا

 مالسلا هيلع هنامز ىف عقو ام فسوب ىنسب دارملاو . اهركنأ نمل افالخ ءاةستسالا ةالص كلذب تدثف « اهيف نينمؤملل

 > فسوب عہسک اعيس » لاق ثيح ىناثلا ثيدحلا ىف كلذ نیر دقو < ليزنتلا ىف عقو اک عبسلا نينسلا ىف طحقلا نم

 ( نمحرلا دبع نب ةريغم انثدح ) هلق . امف سانلا رومأب ماق ىذلا هن وكل وأ ءا رذنأ ىذلا هنوكلهيلإ تفيضأو

 دانزلا بأ نع ةياورلاب فورعم ىازحلا نكل ةدحاو ةقبطنم نايندم امهو « ىوزخلا ال ىارلاو ةلمهملاب ىازحلا وه

 5 ىروثلا ةباور نم دابجلا ىف قأسف ثيدحلا اذهب درفني مل هنكل 5 یاسنلاو نيعم نبا هنيب دقو « ىوزخلا نود

 هلق . دانزلا بأ نع مهلك ةبقع نب ىسوم ةياود نم ىليعامإلا هجرخأو « بيعش ةياور نم ءايبنالا ثيداحأ ىفو
 ريمضلاو « ملء ابلعجا مبللا » : « ةالصلا ةفص نم ريبكتلاب ىو باب د ىف ةيضاملا ةءاورلا ىف ( نينس املعجا مهلا )

 لهأو » فسوي ىنسك ايف هلوق دعب دازو « ةأطولاب اهنع ربعملا ةدشلا اهيف حقت ىلا ةدملا ىلع دوعي « املعجا » هلوق ىف

 هللا ءاش نإ نارهع لآ ريسفت ىف فوتسم ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ىنأيسو « هل نوفل اخ رضم نم ذئموب قرشملا

 روكذملا دانسإلاب فنصملا دنع وهو « رخآ ثيدح اذه ( حلا اه هللا رفغ رافغ : لاق عللي ىنلا ناو ) هلو . ىلاعت

 قلعت هل نوكي نأ لمتحو « ىراخبلا هجرخأ ا ةبيتق نع دمحأ هجرخأ دقو . هعمس اک هدروأف اذكم هعمس هنأكو

 رافغ ) هِل « املاسم ناك نم نود اب راع ناک نمي صخب نأ ىغبني طحفلاب نيكرشملا ىلع ءاعدلا نأ ةهج نم ةمجرتلاب

 سانج نم وهو . هللا كالعأ : ىلعلو « كتبقاع هللا دمحأ : دمحأل لوقي نأك مسالا نم قتشي ام ءاعدلا هيف ( اهل هللا فغ

 یزاغملا ف قأيسو ( نایلس عم تباسأو ال ىلاعت لوق هنمو « نبخلا ىف هلثم ىقأي لب ءاعدلاب صتخ الو , قاقتشالا
 اوملاس لسأو « ادق اوملسأ آرافغ نآل ءاعدلا اذه. ناتليبقلا تصتخا امنو « هلوسرو هللا تصع ةيصع د ثيدح

 ىف هلك اذه : هيبأ نع دانزلا ىلأ نبا لاق ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ بقانملا لئاوأ ىف كلذ نايب ىأيس اک علي ىنلا

 ناك روكذملا ءاعدلا نأ نيبف « دانسإلا اذهم هيبأ نع ثيدحلا اذه ىور دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع نأ ىنعي ( حبصلا

 نبا ىنعي ( هللا دبع دنع انك ) هلق . ةالصلا ةفص ءانثأ ىف كلذ ىف فالتخالا نايب ضعب مدقت دقو « حملا ىف



 ا ا ب ءاقستسالا باتك 16 )€
 سانلا نم ىأر امل ( هلو . كثيدحلا اذه د وعسم نب هلآ لع فيد حت باس ناخدلا ريس ىف قأيسو 2( دوعسم

 ( ةنس مهتذخاف ) هلو . مالسإلا نعا ؤطبأ امل اشيرق نأ ناخدلا ريسفت ىف ىتأ سو ٠ مالسالا نع ىأ ( ادابدإ
 تاصأتسا ىأ نيتلمهملا داصلاو ءاحلا حتفي « تصح ه هلوقو « طحقلا مهباصأ ىأ ةفيفخ نون اهدعإ ةلمهملا حتفب
 اذككو «هجولا وهو« ولك 1 ع , ىوجلاو ىلمتسملا ةياور ىف ( انلكأ ىح) هلو 5 هنم ضرآلا تلخ ىتح تابنلا

 باوبأ ةعسن دعب هيلع مالكسلا ةيقب ىنأيسو . باوصلا وهو « مدحأ رظني و شكلا دنع « كدحأ رظني » هلوق

 اوطحق اذإ ءاقستسالا مامرا سانلا لاوس ساپ - ٣

 هيبأ نع رانيد ن هلا دبع ن نحرا دبع ان دح لاق ٌةببتق وأ انمدح لاق لع ن ر رع اشم ~۸

 : بلاط ىبأ رعشب ”لثمتي رع نبا تعم : لاق
 لمارالل ةمصع اتيا لاع هبجوب مالا یتستسي ضيِباَو 4 - ١ 2 0 3 1 0 ص .٠ ر

 [ ١١١۹ : ىف هفرط ١٠٠ه ثيدحلا ]
 ىلا هجو ىلإ نا انأو رعاشلا لوق ترك ذ اعز » هيبأ نع لاس انمادح : ةرج 7 ”رع لاقو ٠ 0 7 ٍ : ص م 8

 : بازيم لک شيمي یتح زنی اف « قستس هيك
 لمارألل ةمصع ئاتيلا لام وجوب مالا قسنب َضيبَأَ

 « بلاط ىبأ لوق وهو

 ىنا نب هللا دبع ىلأ ىنثدح لاق ئراصنألا هللا دبع نب دج انش دح لاق دم نب نسحلا شرح - ۰
eمارك 3 : 0  Jzنب سابعلاب قستسا اوطحق اذإ ناکه نع هلا ىضر باطلا نب رع نا مه سا نع سأ ن هللا دبع نب ةماع نع طابو ا 4  | 

 : لاق . انقساف انيبن مب كيلإ "لموت ان« انيتستف انيبنب كيلإ لسو انك انإ "مبللا : لاقف بلطملا دبع

 هنوني
 [ ۴۷١ : ىفهفرط ٠٠٠١ ثيدحلا ]
 نبا ثيدح ةمجرتلا هذه تحت لخدأ ول : ديشر نبا لاق ( اوطحق اذإ ءاقسقسالا مامإلا سانلا لاؤس باب ) هئ

 دقو اكرشم نوكي دقو السم نوكي دق لأس نم ناک ام هنأ یل رهظي و . ىهتنا ركذ ام حضوأ ناكل هلق ىذلا دوعسم
 هدعل ىذلا ف ركذي نأ بسات ل اكرشم ناک لاس ىذلا نأ دوكذملا دوعسم نا ثر لح ف ناكو ¢ نبقي رفلا نم نوک

 كلذو € سالا لاؤسد هلوقل اماع ةجرتلا ظل ركذ كلذلو ¢ ةا چک نبقي رفلا نم بلطلا ناك اذإ ام ىلع لد م

 « ضابعلاب قستسا اوطحق اذإ ناكر مع نإ و سنأ لوقو « بلاط ىبأ رعشب رمع نب المت بابلا اذه ىن دروأ فنصلا نأ
 ین الو هل قستسي نأ هلأس ادحأ نأ هيف سيل ذإ 2 ةمجرتلا نع جراخ رمع نبأ ثيدح : لاقف ليعامسالا هضرتعا دقو

 قسنسي ه هيف هلوق نم ذخؤت ةبسانملا ناب رمع نبا ثيدح نع رينملا نبا باجأو . اضيأ اهدروأ ىتلا سابعلا ةصق
 ىلع ةلالد « كيبنب كيلا لسوتن اكد ربع لوق ىف نأب سنأ ثيدح نعو « سانلا مو فوذح هلعاف نآل « مامذلا
 مامإلا ا اک نأ سالا وه « قساسإ م لعأف نوک نم مزا الل هز أي بقعتو . ءاةسسالا یف الخدم مامالل نأ



 ۹۵ ۱۰۰۸-۱۰۱۰ ثيدحلا

 « محل قستسي نأ هولأس مهنأ ىلع ةلالد هب نواسوتي اوناك مهنأ ربع لوق ىف سيل اذكو « ةججرتلا ىف اک ممل قستسي نأ
 دارأ نوكي نأ لمت : ديشر نبا لاقو . للي هب نيعفشتسم هللا نم ايقسلا اوبلط نيلاحلا ىف اونوكي نأ لمتع ذإ

 وهو . ىبهتنا لاؤسلل هومدقي نأ ىرحأف مهيةسيف هب هللا نولأسي اوناكاذإ ملال ىلوألا قيرطب لالدتسالا ةمجرتلاب

 ةرصتخ ىلوآلا قيرطلا نأ نيب نأ و« هنع ةيناثلا قيرطلا قايس رمع نبا ثيدح نم دارأ نوكي نأ نكمب و نسح

 . هنأ ىلع كلذ لدف «قستسي مقلي ىنلا هجو ىلإ رظنأ انأو رعاشلا لوق تركذ امر ه ةيناثلا ظمل نأ كلذو ءاهنم |

 رعش هيلغ لد ام درج ال وه اهرضح مالسإلا ف تعقو ةصق ىلإ راشأ ربع نبا نأو < لَ بلطلا رشاب ىذلا وه

 دوعسم نبأ ثيدح ىف اک كلذ ىف هلأس نم لاؤسل ةباجإ قستسا امن كلي هنأ ثيداحالا ةيقب نم لء دقو . بلاط ىبأ

 ةياور نم « لئالدلا د ىف قييبلا هجرخأ ام كلذ نم حضوأو « ثيداحألا نم امهريغو ىتألا سنأ ثيدح ىفو ىضاملا

 الو « طئب ريعب انل امو كانيتأ هللا لوسر اي : لاقف قلي ىنلا ىلإ ىبارعأ لجر ءاج » لاق سنأ نع ىثالملا ملسم

 : هيف لوقي ارعش ةدشنأ مث . طغي ىص

 لسرلا ىلإ الإ سانلا رارف نبأو انرارف كيلا الإ الل سيلو ْ

 ترفل ايح بلاط ونأ ناكول : ب لاق مث » هيفو ثيدحلا ءانقسا مهألا » لاقف ربنملا دعص ىتح هءادر رحب ماقف

 «هبجوب مامغلا قستسي ضيبأو » هلوق تدرأ كنأك« هللا لوسر ا : لاقف ىلع ماقف ؟ هلوق اندشني نم . هانيع

 حلصي هنكل فعض هيف ناک ناو سنآ ثيدح دائسإو « ةمجرتلل ريع نبا ثيدح ةبسانم كلذ, تربظف < تايبآلا

 ةزمملا رسكو هلوأ حتفب ءاطئي » هلوقو . هب ثي نمع اقيلمت ةريسلا ىف هدئاوز ىف ماشه نبا هركذ دقو «ةعباتلل

 ‹ عوجلا ةدش نع كلذب ىنكو « كلذك ميانلا توص طيطخلاو « لقئملاريعبلا توص طيطالاو « ةمجعملاب ءطغي » اذكو

 وهو « هقرط ضعإ ىف درو ام ىلإ اضيأ هب راشأف رمع نع سنأ ثيدحامأو . عبشلا دنع ابلاغ ناعقي امأ] امهنآل

 ىنلا دهع ىلع أوطحق اذإ اوناك» لاق سنأ ىلإ ىراخبلا دانساب ىراصنالا نع ینا نب دمع ةياور نم ليعامسالا دنع

 : لاقف ليعامسإلا كلذ ىلإ راشأ دقو . ثيدحلا ركذف «رمع ةرامإ ىف ناك الف ن وةسيف مه قستسيف « هب اا ل

 ءارقتسالاب فرع امل ‹ عدتبمب كلذ سيلو : تاق . وه روا اه فال « همجرتىذلا ىنعملا لمت هتيور ىذلا اذه

 ثيدح نم قازرلا دبع ىور دقو . هدروب ىذلا ثيدحلا قرط ضءب ىف درو ام ىلإ ةراشالاب ءافتك الا نم هتداع نم

 ىف نأ اذهب نيبتف « ثيدحلا ركذف « سابعلا ماقف < قسكساف مق : سايعلل لاقف « ىلصملاب قستسا سع نا و سابع نا

 ةبيش نأ نبا ىورو . كلذب مامإلا هرمأ اذإ مامإلا ةلذنم لزني هنأو الوسم ناك سابعلا نأ ةروكذإا ةصقلا

 نمز ىف طحق سانلا باصأ و لاق - رمع نزاغ ناكو  ىرادلا كلام نع نامسلا اص ىنأ ةياور نم صبح دانساب

 ليقف مانملا ف لجرلا ىتأف ءاوكلم دق ماف كتمال قسقسا هللا لوسر اي : لاقف “) مقلم ىنلا ربق ىلإ لجر ءاجرمع ٠

 نأل < هنافو دمب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاب ءاقستسالا زاوج ىلع ةجحب سيل  حراشلا لاق اك هتحم ضرف ىلع - رثألا اذه )١(

 الو ايقملا هلأسي هربق ىلإ مهن دحأ تأي لو « عرمشلاب سانلا لعأ مو < هفالخ ىلع مهنع هلأ ىضر ةباحصلا لمع نألو « لوبجي لئاسلا

 وه كلذ نأ لمف < ةباحصلا نم دحأ هيلع كلذ ركني ملو « سابعلاب ءاقستسالا ىلإ بدجلا مقو امل هنع رمع لدع لب « اهريغ

 ىف لئاسلا ةيمدت امأو ٠ كارلا عاونأ نم معلا لهأ ضءب هلج دق لب « كرسلا ىلإ ةليسوو ركنم لجرلا اذه هلعف ام نأو « قتلا

 آل هنع هتم ريدقت ىلعو « كلذ ىف فيس دنس حراشلا ركذي لو « رظن كلذ ةمص ىنف « ثرالا نب لالب » ةروكذملا فيس ةياور

 ملعأ هاو . ميغ نم هتعيرشو ملسو هيلع هتلا لص لوسرلاب لعأ مو < هفلاخي ةباحصلا رابك لمع نأل « هيف ةجح



 ءاقستسالا باتك - 4 ٥
 دحأ قزملا ثراحلا نب لالب وه روكذملا مانملا ىأر ىنلا نأ حوتفلا ف فيس ىور دقو . ثيدحلا «رمع تنأ : هل
 . هريغ رعش دشني ىأ ( لثمتي ) هلو . قفوملا هتلاو اضيأ ةصقلا هذه لصآل ةمجرتلا ةبسائم هلك اذهب رهظو « ةباحصلا
 جصنلاب هنأ حجارلاو « صخأ وأ ىنعأ رامضاب بوصنم وأ ةردقم برب رورحب وهو داضلا حتفب ( ضيبأو) هلق
 معطملاو أجلملاو دامعلا وه ملا فيفختو ةثلثملا رسكب ( لام ) هلق . هلبق ىذلا تيبلا ىف ءاديس ه هلوق ىلع افطع
 لمارالاو « مرضي ام مبعنمب ىأ « لمارالل ةمصع » هلوقو . كلذ نم لك ىلع قلطأ دق « ناكلاو نيعملاو ثيغملاو
 -صخ لمارالل ىصوأ ول مث نمو « ازاجم اضيأ لجرلا ىف لمعتسي دقو « ام جوزال ىلا ةريقفلا ىهو ةلمرأ عج
 رثكأ ىهو « اهم وطب ةريسلا ىف قحسإ نبا اهركذ بلاط ىل ةديصق ىف تايبأ نم تيبلا اذهو . لاجرلا نود ءاسنلا

 : اهلوأ « مالسالا ديري نم هنع اورفنو يلب ىنلا ىلع شيرق تالامت امل 1م اق « اتيب نيام نم

 : اهف لرش

 : اهف لوق

 : اهف لوقب

 : امف لوقي

 ميف دو ال موقلا تيأر الو
 ىذاللاو ةوادعلاب انورهاج دقو

 مكموق رخ حن فانم دبعأ

 کس هللا حلصي مل نإ تفخ دقف

 نعاط لك نم سانلا برب ذوءأ
 هناكسم اريبث ىسرأ نمو روثو

 م نطب نم تيبلا قح تيبلابو
 ادمم یزد هللا تحبو مبذڪ

 هلوح خرصن ىتح هيلسأو
 اديس كلابأ ال موق كرت امو

 ههجوب مامغلا قستسي ضيبأو
 مشاه لآ نم كالهلا هب ذولي

 لئاسولاو ارعلا لك اوعطق دقو

 ليازملا ودعلا ىمأ اوعواط دقو
 لغاو لك کا ىف اوكرشت الف

 لئاو ثيداحأ تناك اي اونوكت

 لطابب حلم وار الغ

 لزاو ءارسح یف رل قارو

 لفاغب سيل هلا تا هللابو
 لضاتتو هلوح نعاطن املو

 لئالحلاو انئانبأ نع لمذنو

 لئاو نب ركب نيب رامذلا طوع
 لمارالا ةمصع ىاتيلا لام
 لضاوفو ةسمعن ىف هدنع مهن

 دعب هنم كلذ ناك امنإ « قستسا طق هرب لو « هبجوب مامغلا قستسي » بلاط وبأ لاق فيك ليق ناف : ليلا لاق
 لب ىنلاو شيرقل قتستسا ثيح بلطملا دبع نمز ىف عقو ام ىلإ راشأ بلاط ابأ نا : هلصاح ام باجأو ؟ ةرجهلا

 , هعوقو دهاشب مل نإو هيف كلذ ليا نم ىأر امل كلذب هحدم بلاط وبأ نوكسي نأ لمتحيو . ىهتنا مالغ هعم
 ركذو . هک«, عقو ءاةستسالا ىف عقلي ىنلل نايفس ىبأ لاؤس نأب رعشي ام دوعسم نبا ثيدح ىلع مالكلا ف قأيسو
 هريغ وأ اريح هب هريخأ امل ثعبي نأ لبق متلي ىنلا ةوبن فرعي ناك هنأ ىلع ةلالد اذه بلاط ىنأ رعش ىف نأ نيتلا نبا

 بلاط ىبأ ةفرعمو « ثعبملا دعب ناكر عشلا اذهل بلاط ىنأ ءاشنإ نأ تحس نبا نع مدقت امل رظن هيفو « هنأش نم

 ةزمح نب ىلعل تيأرو . السم ناك هنأ ىف ةعيشلا ام كو « رابخألا نم ريثك ىف تءاج ل هللا لوس ةو
 هنأ معزت ةيوشحلا نأو مالسإلا ىلع تام هنأو ايام ناكهنأ هلوأ ىف معزو بلاط بأ رعش هيف عمج !ءزج ىرصبلا

 . هيف ةلالد ال اع هاوعدل لدتساو « مباع درلاو مهيس ىف غلاب مث < هنعمل نوزيجتسي كلذل مهنأ و رفكلا ىلع تام



 £۹۷ | ۰۱٢ ۰۰۸ ثيدحلا

 پاتک نم بلاط ىبأ ة_جرت ىف هضعل قاس , ةياصإلا باتسک نم بلاط فأ ةجرت ىف هلك كلذ داسف تنبب دقو
 ىف فاتذع ريعو « هع وه ةخيش ملاسو ٠ نع نب هللا دبع نبا ىأ ( ةزمح نب رع لاقو ) هلق ٠ مب ینلا ثعبم
 نيقيرطلا ىدحإ تدضتعاف . ةلوصوملا قيرطلا ىف روك ذملا رانيد ن هللا دوع نب نمحرلا دبع كلذكو هب جاجتحالا
 نباو دمحأ اهلصو ةقلعملا ربع قيرطو « ثيدحلا مولع ىف ررقت اك حيحصلا ىمسق نأ مآ نم وهو , .ىرتللا
 ( قدتسي ) هلق . نيعلا حتفب امهيف ليقعو « هنع ىنقثلا ليقع نب هللا دبع ليقع ىنأ ةياور نم ليعامسالاو هجام
 رسكو هلوأ حتفب ( شيب ) هلق . « ةنيدملا ف » اضيأ هتياود ینو ءربنملا ىلع ١ هلياور ىف هجام نيا داز هلوأ حتفب
 وهو . كرحن اذإ ءىثلا شاجو ؛ تلغ اذإ ردقلا تئشاجو ؛ .املاب رخز اذإ ىداولا شاج : لاقي ةمجعم ه رخآو ميجلا
 . لاع عضو نم ءاملا هنم ليسي أم وهو ؛ فورعم ىازلاب و مما رسكب ( بازيم لك) هل . رطملا ةرثك نع ةيانك
 ( دمع نب نسحلا ىنتثدح) هلق . فيحصت وهو فاكلا ىلع ماللا ميدتب ءكل شيحي ىح ه ىوجلا ةياور ىف عقوو
 معذ نم موو« عضوملا اذهك ةطساو امهنيب لخدأ ام رو اريثك ىراخبلا هلع ىوري هخيش ىراصنالاو ینارفعزلا وه
 فاقلا مضب ( اوطحق اذإ ناك باطخلا نب رمع نأ ) ىل . هسفن ىراصن آلا نع ثيدحلا اذه جرخأ ىراخبلا نأ
 تقولاو ةءقاولا هذه ىن سابعلا هب اعدام ةفص باسنالا ىف راكب نب ريبزلا نيب دقو ؛ ظحفلا م اصأ ىأ ةلءبملا رسكو

 لو « بنذب الإ ءالب لزب مل هنإ مهللا » لاق رمع هب قسّدسا امل سابعلا نأ هل دانساب جرخ أف ٠ كلذ هيف عقو ىذلا .
 ةيونلاب كيلا انيصاونو بونذلاب كيلا انيديأ هذهو « كيبن نم ىناكمل كيلا ىب موقلا هجوت دقو ؛ ةبوتب الإ فدک
 دواد قيرط نم اضيأ جرخأو « سانلا شاعو ٠ ضرألا تدصخأ ىتح لابجلا لثم ءامسلا تخرأف . ثيغلا انقساف
 ركذف « بلطملا درع نب سابعلاب ةدامرلا ماع باطخلا نب رمع قستسا » لاق رمع نبأ نع لآ نب ديز نع ءاطع نع
 اہ اودتقاف . دلاولل دلولا ىرب ام سابعلل یر, ناك مب هللا لوسر نإ : لاقف رمع سانلا بطفل م هيفو ثيدحلا
 ىرفالبلا هجر خأو هللا مهاقس ىح او>رب اد هيفو « هللا ىلإ ةليسو هوذضاو سابعلا همع ىف مق هللا لوسرب سانلا
 . ناخيش هيف دیزل نوكي نأ لمتحف ٠ رمع نبا لدب « هيبأ نع ه لاقف لآ نب ديز نع دعس نب مامشه قيرط نم
 : رشا ةعسل مادو اهم جاحلا ردصم هُزادتبا اکو « ةرشع نام ةئسم ناك ةدامرلا ماع نأ هريغو دعس نبا ركذو

 « رطملا مدع نم ادج ضرألا تريغاف بدجلا ةدش نم لصح |1 اهب ماعلا ىم ؛ ميلا فيفختو ءارلا حتفب ةدامرلاو
 ىف نابح نا ههجرخأ كلذكو « سابعلاو رمع ةصق ىف روكذملا سنأ ثيدح عفر ىلسيعامسإلا ةياور نم مدقت دقو
 ريخلا لهأب عافشتسالا بابحتما سابعلا ةصق نم دافتسيد . د وكذملا دانسإلاب ىنثملا نب دم قيرط نم هحيم

 هقع هتفرعمو سابعلل هعضاوتل رمع لضفو سابعلا لضف هيفو « ةوبنلا تيب لهأو حالصلاو

 ءاةسنسالا ىف ءادّكلا ليوحت ساپ - 4
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 ىرابلا عت ه جا ۾
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 ءاقتمالا باتك ده 4۸
 ٤ ةءادر "بلو « ةلبتلا لّبقتساف « قسنساف ىلصلل ىلإ جرخ هلي ىلا "نأ ديز نب هللا دبع هع نع نبأ ثدحت

 نب هللا دبع اذه نال مو هك َو «ناذألا بحاص وه : لوقي بيع نبا ناك هللا دبع وبأ لاق . « نیتمکر لصف

 راصنألا نزام 2 فزالا 1 ماو ن دز

 . ىتأيس اک هتيفيكل كلذ دعب مجرت مث « ءافن نمل افالخ هتيعورشمل مجرت ( ءاقستسالا ىف ءادرلا ليوحت باب ) هلق

 ىبأ نب دمع نع ) هو . هقيرط نم هجرخأو جرختسملا ىف معن وبأ هب مزج اک هيوهار نبا وه ( قع] انئدح ) هلق
 « بابلا اذه نم ةيناثلا قيرطلا ىف روكذملا ركب ىنأ نب هللا دبع وخأ وهو « مزح نب ورمع نب دم نبا ىأ ( ركب
 (هءادر بلقف قسقسا ) هلق . اباب رشع ةسمخ دعب ین ایس اک ورمع نب دم نب ركب وبأ امهوبأ دابع نع هب ثدح دقو

 « ريشو نيعارذ ىف نيربشو عرخأ ةعبرأ هرازإ لوطو عرذأ ةثالث ىف عرذأ همس ناك م هئادر لوط نأ ىدقاولا ركذ

 عرذ ىف ىدقاولا هركذ ىنلاك ءادرلا عرذ « ةزيزب نبال ماكحالا حرش د ىف عقوو . نيديعلاو ةعملا ىف اممسبلب ناك

 ظفل امبقاس نيذلاا نيقيرطلا ىف عقو ىذلاو « ليوحتلا ظفلب مجرت : رينملا نب نيزلا لاق . ىلوأ لوالاو < رازالا

 رذ ىنأ ةباور ناف « بلقلا ظفل ىلع ةيناثلا قيرطلا ىف ةاورلا قفتت لو . ىهتنا دحاو ىنعم امهنأ دارأ هنأكو « بلقلا

بأ نب هللا دبع نع كلام قيرط نم لسم هجرخأ كلذكو « ءاقستسالا ىف ثيدح لوأ ىف وه اذكو « لوح و
 6 ركب ى

 « دم نب ركب يآ نع ىدوعسملا نع نايفس ةدايز ىف « ىلصملاب ءاقستسالا باب » ىف كلذ نم دارملا نايب عقو دقو
 « نيا ىلع لامثلاو , هجولا اذه نم ةميزخ نباو هجام نبا هيف دازو « لامشلا ىلع نيهلا لعج هءادر بلق » هظفلو

 ىف ةقلعم وأ ةلوصوم هتدايز نوك نايب ىتأيسو « ادارطتسا هتدايز ركذ امتاو باتكلا طرش نم سيل ىدوعسملاو

 لمجل , ظفلب دابع نع ىرهزلا نع ىديبزلا قيرط نم دواد وبأ هجرخأ دهاش هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ روكذملا بابلا

 ق.تسا ه دابع نع ةيزغ نب ةرامع قيرط نم هلو , نم ألا هةتاع ىلع رسيالا هفاطعو « ريالا هقناع ىلع نم ألا هفاطع

 ىعفاشلا بحتسا دقو « هقتاع ىلع اهبلق هيلع تلقث املف , اهالعأ هلمجيف ابلفسأب ذخأي نأ دارأف « ءادوس ةصيمخ هيلعو

 ىف راتخا ىفاشلا نأ هريغك ىطرقلا معزو « فوصوملا ليوحنلا عم ءادرلا سيكتت نم مب هب مه ام لعف ديدجلا ىف

 نأ بير الو « طقف لبوحتلا بابحتسا ىلع روهججلاو . هتركذ ام « مألا ه ىف ىذلاو « هلبوحت ال ءادرلا سيكتت ديدجلا

 رولا بحتساو ‹ كلذ نم ءىش بحتسي ال ةكلألا ضعبو ةفينح ىلأ نعو . 22 طوحأ ىعفاشلا هبحتسا ىذلا

 ظفاب ثيدحلا اذه ىف دابع نع ىرخأ قيرط نم دمحأ هاور ام هل دهشي و « مامإلا ليوحتب سانلا لوحي نأ اضيأ

 ال : لاقف ءاسنلا نوشجاملا نبا ىنثكساو . هدحو مامإلا لوع : فسوي وأو ثيللا لاتو « هعم سانلا لوحو د

 لب ‹ كلذك سلو ٠ ءاقستسالا غارف دعب عقو ليوحتلا نأ « هءادر بلقف » هلوق رهاظ نا مث . نبقح ىف بحتسي

 «ةلبقلا لبقتسا نيح هءادر لوح , هظفاو ةروكذملا هتياور ىف كلام هنيب دقو . ءاقستسالا ءانثأ ىف هءادر بلقف ىنعملا

 هلصأو « هءادر لوحو ةلبقلا لبقتسا وعدي نأ دارأ امل هنو » دمع نب ركب ىلأ نع ديعس نب ىح ةياور نم ملسملو

 لوحو ةلبقلا لبق هجون مث ءامتاق هللا امدف ماقف » دابع نع ىرهزلا ةياور نم هلو « باويأ دعب ىتأيس ا فنصللل

 ثيدحلا نأل « هدكعو رسبألا ىلع نعألا ىلع ام لج ليوحت وه طودألاو ىلوألا لب « جراشلا هلاق م يمألا سيل 1 )١(
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 مزل : ليوحتلا اذه ةكح ىف فلتخاو . ءاءدلا ةدارإ دنع ةبطخلا ءانثأ ىف عقو ليوحتلا نأ كلذب فرعف « « هءادر
 : لاق . هيلا دصقتي ال نأ لأفلا طرش نم نأب ىبرعلا نبا هبقعتو « هيلع ىه امع لاحلا ليوحتب لؤافتتل هنأب بابملا
 ىلإ جاتح هب مزج ىنذلا ناب بقعتو . كلاح لوحتيل كءادر لوح هل لبق < هر نيب و هنيب ةرامأ ليوحتلا امتإو
 هيبأأ نع ىلع نب دمع نب رفعج قيرط نم ماحلاو ىنطقرادلا هجرخأ تاقث هلاجر ثيدح هيف درو هدر ىذلاو « لقن
 هءادر لوح امنإ : مهضعب لاقو . نظل اب لوقلا نم ىلوأ وهف لاح لك ىلعو . هلارإ ىنطقرادلا حجرو « رباج نع

 ةبج ىلإ ةبج نم ليوحتلا نأب بيجأو . لاح لك ىف ةنس نوكي الف ءاعدلا ىف هيدب عفر دنع هقتاع لع تبثآ نوكييل
 . صوصخ ا لاتحا درجت كرت نم ىلوأ عابتالا ناف « ىلوآ لوألا ىنعملا ىلع لماف « قت املا ىلع توبثلا ىضتفي ال
 نوكي نأ زوج و « لاق لات ىأ ( ركب ییآ نب هللا دبع لاق ) هل ٠ ةنييع نبا وه ( نايفس انئدح ) لوئ . لعأ هللاو
 دنع عقوو . ثحب ظفللا نم اهفذح قو < ظخلا نم امهادحإ فذح مهتداع ترجو « ةرم ةغيصلا فذح ةنيبع نبأ
 هنأ ) هلق ٠ ةنييع نبال هب هللا دبع ثيدحتب هتياور ىف ةمزخ نبا حرصو « هللا دبع نع » ظفلب ىلمتسملاو ىوخلا
 قامركلا هطبضو « دابع ىلع ال ركب ىنأ نب هللا دبع ىلع دوءي « هابأأ » هلوق ىف ريمضلا ( هابأ ثدح مي نب دابع عم
 ىوارلا نأ هاضتقمو . انل تلصتا ىتلا تاءاورلا نم “ىش ىف كلذ دأ ملو . هنظأ ىأ « ةدحوملا لدب ءارو ةزمهلا مضب
 ميم نب دابع نع ركب ىأ نب هللا دبع نع هجام نبا نم خسنلا ضعإ ىف عقوو ٠ هع نع هل دابع ةءاور نأب مزج ل
 هجام نبأ نم ةدمتعملا خسنلا ىف عقو ام باوصلاو « هو حمو ةداز « هيبأ نع » هلوقو « ديز نب هللا دبع نع هيبأ نع
 ىحو ىدوعسملا انئدح د لاق نايفس نع امهالك ءالعلا نب رابجلا دبع نع ةميزخ نبال اذكو « حابصلا نب دمت نع

 ثيدح ركب ىبأ نبا ىأ هللا دبعل تلقف نايفس لاق ‹ مزح نب ورم نب دم نبا ىأ ركب ىلأ نع ديعس نبا وه
 نع ىنأ ثدحي دابع نم انآ تعم : ركب یبا نب هللا دبع لاقف « ميك نب دابع نع كيبأ نع ىدوعسملاو ىحي هانثدح
 سانلاب جرم ,ةروكذملا ىرهزلا ةباور ىف (قستساف ىلصملا ىلإ جرخ) هل . ثيدحلا ركذف « ركب ىلأ نب ديز نب هللا دبع
 ىلصملا ىلإ باهذلا لاح لِ هتفص الو كلذ ببس ىلع ديز نب هللا ديع ثيدح قرط نم ءیش ىف فقأ ملو «٠ قستسي
 هللا لوسر ىلإ سانلا اك د تلاق نابح نباو دواد ىنأ دنع ةشئاع ثيدح ىف كلذ عسقو دقو ؛ هباهذ تقو ىلعو
 سمشلا بجاح ادب نيح جرن « هيف نوجرخم اموي سانلا دعوو « ىلصملاب هل عضوف ربذع, ماف « رطملا طحق إب
 اعضاوتم الذيتم هلع ىنلا جرخ » ننسلا باصأو دجأ دنع سايع نبأ ثيدح قو . ثيدحلا « ريذملا ىلع دعقف

 هللا ىن انلأسف « رطملا طحق ه ىلاربطلاو رازبلا دنع ءادردلا ىلأ ثيدح ىفو « رباملا قرف ىلصملا نأ ىتحح اعرضتم
 ال هنأ مجارلاو « اهتقو ىف فالتخالا رذنملا نبا كح دقو . ثيدحلا « يقلب هللا ىن ادغف « انل قستسي نأ هل
 ؟ ليللاب عنصن لهو « نيعم مويب صتخت ال امنأب هفلاض انکل « ديعلاك اهماكحأ رثكأ ناكنإو « نيعم احل تقو
 اف رسال لیللاب ىلصت تناكولف الإو « ديعلاكةيراهت امنأ راهتلاب اهيف ةءارقلاب روج کیپ هن وک نم مهضعب طبنتسا
 نابح نبا دافأو « ةهاركلا تقو ىف ىلصت ال اهنأ ىلع عامجإلا ةمادق نبا لقن و . لفاونلا قاطك ليللاب ربجو راهنلاب
 لوحو ةلبقلا لبقتساف ) هلو . ةرجحلا نم تس ةنس ناضمر رهش ىف ناك ءاقستسالل ىلصملا ىلإ قبب هجورخ نأ
 سانلاب ىلصو » ةميزخ نبا دنع ةروكذملا ديعس نب ىح ةباور ىف ( نيدعكر ىلصو) هل . ابيرق هيف ام مدقت ( هءادر

 ةبطخلا نأ ىلع هب لدتساو « نيتعکر وانا لص مث د : «مرهظ لوح فيك باب د ىف ةينآلا ىرهزلا ةياور فو « نيتعكر
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 كثيدح ىف دحأ دنع عقو نكل 1 نيروك ذا سابع ناو ةشئاع ثيدح ىطتقم وهو « ةالصلا لبق ءاقسةسالا ىف

 ىلصف د لاق ثيح هجام نبا دنع ةريره ىبأ ثيدح ىف !ذكو , ةبطخلا لبق ةالصلاب أدب هنأب حيرصتلا ديز نب هللا دبع

 ةياورو ‹ كلذك ةياور دمحأ نعو « ىناثلا ةيكلاملاو ةيعفادشلا دنع حجرملاو « 21 ةماقإ الو ناذأ ريغب نيتعكر انب

 جرخأ دقو ٠ اہ أرقي امالو ةدوكذملا ةالصلا ةفص ديز نب هللا دبع ثب لح قرط نم ءىش ىف عقب لو 2« « ريخي .

 هدانسإ فو « كاتأ لهو حبسب امهف أرقي هنأو « ديعلاك اسمخو اعبس امهيف رکو هنأ سابع نبا ثيدح نم ىنطقرادلا

 . امهيف ريكي : لاقف ىعفاشلا هرهاظب ذخأف « ديملا يف ىلصب اک نیدتعکر ىلص مث » ظفلب نتسلا ىف هلصأ نکا « لاقم

 ؛ هيلع هنم طاغ وهو « ديعلا ىف اک اهيلا جورخلا لاح ريبكتلا بابحتسا یعفاشلا نع انخويش خيش ىبك افلا لقنو

 ضعي رصتقاف ‹ بطخ مث نيتمكر ىلص مث ءاعدلاب أدب قلب هنأب كلذ ىف تاءاورلا نم فاتخا ام نيب عملا نكميو
 : لاطب نبا لوق امأو . فالتخالا عقو كلذلف ةبطخلاب ءاعدلا نع مهضعب ربعو « ءىش ىلع مهضعبو ءىش ىلع ةاورلا

 نيبلاب كلذ سيلف دمو هللا دبع هيدلو نم طبضأ وهو ةبطخلا ىلع ةالصلا ميدقت ىلع ةلاد دمت نب ركب ىأ ةياور نإ

 « ديعلاب اهتم اشم ةبطخلا ىلع ةالصلا مدقتب لوقلا دضتعي : ىطرقلا لاقو . لءأ هللاو لسم الو ىراخبلا قايس نم

 ا6 ءاقستسالا ىف ءاعدلا , اضيأ ثيدحلا اذهل فئمملا مجرت دقو . ةجاحلا مامأ ةالصلا ميدقت نم ررقت ام اذكو

 الو « ءاقستسالا ءاعدب اعاخ كلذ نوكي نأ لمتحي : لاق مث ةالصلا لاح ىلع ىبرعلا نبا هلمحو « هيف ةلبقلا لابقتساو

 هب هقحلأ هنأكو <« ءاقستسالاب ديق ريغ نم ةلبقلا لبقتسم ءاعدلاب تاوعدلا ف فنصملا هل مجرت دقو ؛ هيف ام قخم

 « ىلصملا ىف امنوكل و د اهب لاق نم دنع عامجإ وهو نيتمكر اهنوكنا اضيأ مجرتو : صاصتخالا مدع لصأآلا نال

 سانلا ىلإ ربظلا ليوحتب و « ءاقستسالا ىف ةءارقلاب روجلابو « ديعلاك ةكم دجسم ةيعفاشلا نم فافخلا ىنثتسا دقو

 ( ا ةنييع نبا ناك ) هلوقو ٠ فنصملا وه ( هللا دبع وبأ لاق ) هلو . ةلبقلا لابقتسا مزال نم وهو ءاعدلا دنع

 لبعامسإلا نأ ىناثلا حجري و ؛ روكدذملا هللا درع نب ىلع هخيش نم كلذ عمم نوكي نأ لمت ء اقيلعت نوكي نأ لمنح
 اذكو « ءادنلا ىرأ ىذلا ديز نب هللا دبع نع ك لاقف دانسإلا اذه هللا دبع نب ىلع نع ىنايرفلا رفعج نع هجرخأ

 ىواد ىنعي ( اذه نآل ) هل . هيف طلغ ةئييع نبا نأب هبقعتو < نايفس نع روصنم نب دمج نع ىناسننلا هجرخأ

 ود ديز نب هللا دبع ىأ اذه نال ريدقتلاف ( مداع نب ديز نبا ) هللا دبع وه ىأ ( هللا دبع ) ءاقستسالا ثيدح

 ؛ مک نب ور نب كلام نب نزام وهو « ميم نزام نع زارتحا ( راصنآألا نزام ) موق . مصاع نب ديز نب هللا دبع

 نزامو « ناليع نب سيق نبا نيتحوتفم ةلمبم مث ةمجع ةفصخ نب ثراحلا ن روصنم نب نزام وهو سيق نزام وأ

 ' © , ةبض نب دهس نب ةبلعأ نب ةعيب ر نب بعك نب نزام وهو ةبض نزامو 2 نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نبا

 ىف نزاملاو « ريثك لئابقلا ىف نزام : ىطاشرلا لاق . مثريغو نابيش نب ةبلدث نب لهذ نب نزام وهو نابهش نزامو

 دبع نب ديز نب هللا دبع ناذآلا ثار ديز نب هللا دبع ىأ كاذو ريدقتلاو هلب أةم ىراخبلا فذح دقو للا ضيب ةغللا

 دجلا ىف اةرتفاو ٠ ةياورااو ةبحصلاو جررخلا ىلا مث ىراصنألا ىلإ ةيسنلاو بألا مساو مسالا ىف اقفتا دقو «هبر

ن ثرادلب نم هير ديع كديفح و نزام نم مدا ديقح نال جررألا نم ىذلا نطيلاو
 لء هللاو جرزخلا 
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 ةءناور ىف ةجرتلا هذه تءقو اذنكم ) همراح تكبتنا اذإ طحقا ار هقلمخ نم لجو زع برلا ماقتنا باب ( هلو

 ابعضو هن أكو « نوقابلا اهلمهاذ ةدرفم ةعقر ىف تناك ابنأك : ديشر نبا لاق . رثأ نمو ثيدح نم ةيلاخ هدحو ىوجل ا

 اوا ءاقسسالا نم باب ىلا ف روكذملا ىسعإ دوعتسم نب هليا ديع ثور لح ام ا اثيدح اهتمت لخ دمل

 ملعأ هللاو . قئاع كلذ نع هقاعف ابلاغ هتداع هب ترج اک هدنس ضءب ىف دييغتلا هل عقيل كلذ

 علاجا دجسلا ىف ءاقستسالا ساپ - 1
 رك ىبأ نب هللا دبع نب كيرش انثدح لاق ضايع نب سنأ ةرعض وبأ انربخأ لاق دمت شو -- ۴

 «بطخم مق قلب هلا هلوسرو ربنلا ءاجو ناك اب نم ةمجلا موب لخد ًالجر نأ رك ذب كلام نب سنا م هنأ
 ميم سلا 2 1 ےس ا ر 7 لا

 . اندي هللا عداف ليلا تعطقاو « ىئاولا تكلم هللا لوسر اي : لاقف اق س للا لوس لبقتساف

 ىَرن ام هاو الو : نأ لاق . انقسا "مهلا « انسا مبلل « انقسا بألا : لاقف هيدي كي هللا ةلوسر مقرف لاق 3
2 7 7 

 ةباحَس هئارو نم تملطف : لاق . راد الو تيب نم ماس نيبو انتی امو : ایش الو ةعّرق الو باحس نم واهسلا ىف

 نم ”لجر لخد م . ايس سمكا انيأر ام هللاو : لاق -ترطمأ كمل ءترشتتا ءامسلا تطّسوت اف سرقلا ةلثم

 تكلمه « هلا لوسر اي : لاقف ماف ُكلبقتساف - خبط 0 قالك هلا ”لوسرو - ةلبقلا ا ىف بابا كلذ

 الو انيلاوَح 0 : لاق من هيدي قلك هلا لور مفرق لاق . اكس هللا عداف ء لبسلا تّءطقلاو ؛ ةلاومألا

 یشم انج رخو « تعطقناف : لاق . رجشلا تانَمَو ةيدؤألاو بارظلاو معاك ألا ىك كا ؛ انيلع

 ىردأ ال : لاق ؟ لوألا جرا رهأ : اسنأ ةتلآسف : كي رش لاق . سمشلا ىف
 ءاةستسالا ىف طرشي سيل ىلصملا ىلإ جورخلا نأ ىلإ ةمجرتلا هذهب راشأ (عماجلا نجسملا ىف ءاقستسالا باب) هلق

 نامزلا كلذ ىف دوبعملا ىلع ءانب مظعالا دجسملا ف لصاح كلذو « سانلا عاتج | ىف ةغلابلا جورخلا ىف ظوحلملا نآل

 فنمملا هل مجرت دقو . ناعتسملا هللاو ماشلاو رصم دالب ىف راصعالا هذه ىف ثدح ام فالغع ٤ عماجلا ددعلا مدع نم

 ىلإ كلذ راشأف ,ةعمجلا ةبطخ ىف ءاقستسالا د اضيأ هل مجرتو « ءاقستسالا ةبطخ ىف ةءدللا ةالصب نك | نم د كلذ دعب

 : كيرش ىلع ةثالثلا قرطلا رادمو « ةعجلا ىف اهتالصو ءاقستسالا ةبطخ تجردنا ةع موي كلذ عوقو قفتا نإ هنأ

 نم اضيأ هجرخأو . كيرش نع مال رفعج نب ليعامس] نع ةثلاثلاو « كلام نع ةيناثلاو « ةرمض ىلأ نع ىلوالاف

 ىف هتيمست ىلع فقأ مل ( الجر نا ) هيف . ىلاءت هللا ءاش نإ اهدئاوزل لقنلا دنع املا ريشنس سا أ نع ىرخأ قرط

 « روكذملا بعك هنأب مهملا اذه رسفي نأ نكممي ام ةرم نب بعك ثيدح نم دمحأ مامإلا ىورو « سنأ ثيدح

 نصح نب ةجراخ هنأب سفن نأ ع ام ةلسرم قيرط نم لئالدلا ىف قبلا ىورو « لواق دعب هقايس ضءإ رك داس

 اي : ةرم نب بعكل لاق و هنأ طمسلا نب ليبحرش قيرط نم هجام نبا هاور نكل و ٠ ىرازفلا ردب نب ةفيذح نا
 رع هللا قسنسا هللا لوسر اي : لاقف لي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : لاق ‹ رذحاو ملي هللا لوسر نع انئثادح بعك



 ءاقستسالا باتك ۔ ۱۵ 0۰۲

 هاتأف : ةصقلا هذه ىف باوبآ دعب ىتأيسو « بعك ريغ هنأ اذه ىنف . ثيدحلا ءانقسا مهللا : لاقف هيدي عفرف « لجو

 نإ همض ونس اک ىرخأ ةعقاو ىف ءاج هنآل مو وهو « برح نب نايفس وأ هنأ مهضعإ معز مث نمو. نايفس وبأ.

 سن أ نع ةحلط ىنأ نب قمعإ ةباور نم ةعملا ىف مدقت دقو « نيملسملاب نوكرشملا عفشتسا اذإ باب د ىف ىلاعت هللا ءاش

 « ىبارعأ ماق ةعمج| موب بطخي قب هللا لوسد انيبف « يلب هلا لوسر دبع ىلع  بدج ىأ  ةنس سانلا باصأ » ٠

 ىف ةيتألا تباث ةءاور ىف هلوق امأو «ودبلا لهأ نم ىنارعأ لجر ىتأ د سنأ نع ديعس نب ىحي ةياوز نم يأ يسو ش

 هولأس اوت وكي نأ لمع نال ء كلذ ضرامي الف ءاوحاصف سانلا ماقف ١ سنأ نع < رطملا رثكاذإ:ءامدلا باب د

 « مه لي ىنلا ءاعد بلط نم هنوديرب اوناك ام لئاسلا لاؤ ةقفاومل مهلا كلذ بسن هنأ لمتحو « لأس نأ دعب

 نم ) هلو . لالا لاتحالا حجرت ىهو « دجسملا لهأ ضعب لات ذإ د دمحأ دنع اضيأ تباث ةباور ىف عقو دقو

 « ةلبقلا ربدتسم هانعم نأ نيتلا نبا حرش ىف عقوو « ةهجاوم ىأ ام زوج و هاجو واو رسكب ( ربذملا هاجو ناک باب

 نب ليعامسا ةياور ىف عقوو . كلذك سم آلا سيل و « ربملا رإظ لب اقم ناك روكذملا بابلا نأ نظ هنأكو « مو وهو

 رع راد مامن إو كل ذكس يل و « ةرامإلا راد اهنأب ءاضقلا راد مهضعب رسفو « ءاضقلا راد وحن ناك باب نم د رفعج
 ليقف كلذ لاط مث  رمع نيد ءاضق راد اهل لاقي ناكف هنيد ءاضق ىف تعيب اهنآل ءاضقلا راد تيمسو ‹« باطخلا نبا

 ناسغ ىن نغ « ةنياملا رابخأ » ىف ةبش نب رمع ركذو « رمع نبا ىلإ هدنسب راكب نب ريبزلا هركذ ءاضقلا راد اهل

 نيد ىف هنافو دنع اهاعيبي نأ ةصفحو هللا دبع ىمأف « رمعل ءاضقلا راد تناكهمع نع كيدف ىبأ نبا تعمس : ىثدملا

 ىمستل تناك نإ : لوقي ىمع تعم كيدف ىبأ نبا لاق . ءاضقلا راد ىمست تناكو « ةيواعم نم اهوعابف « هيلع ناك

 قيدصلا ركب ىبأ ةخوخ ىه دجسملا ىبرغ ءاضقلا راد ىف ةعراشلا ةخوخلا نأ ىبع ىنريخأو لاق . ندلا ءاضق راد

 ريمأ وهو ناوم ىلإ كلذ دعب تراص دقو « ركب ىبأ ةخوخ الإ ةخوخ دجسملا ىف قبي ال » علت هللا لوسر لاق ىلا ٠

 راد اهتيمست ىف ءاجو « هريغو علاطملا بحاص لاق اك اطاغ نوكسي الف ةرامإلا راد اهنإ لاق نم ةبيش اهلملف « ةنيدملا

 نع نارمع نب زيزعلا دبع نع اضيأ ىلدملا ناسغ ىنأ نع « ةنيدللا رابخأ » ىف ةبش نب سمع هاور رخآ لوق ءاضقلا

 فوع نب نمحرلا دبعل ءاضقلا راد تناك: تلاق مصاع تنب ةلهس اتع نع هللا دبع تنب كحل ا مأ نع صفح نب دشار
 ن+رلا دبع ونب ابعابف اف مالا ىضق ىتح ىروشلا ىلال امف لزتعا فوع نب نمحرلا دبع نال ءاضقلا راد تیم امو

 . دجسملل ةبحر حافسلا اهريص مث ؛ لاملا تيبو نيواردلا امف تناكف : زب زعلا دبع لاق . نايفس ىلأ نب ةواعم نم

 اذه دري مل مث نمو « ةيرقل ةصقلل هطبض ةوق كلذب دافأف « ريذملا دنع مئاقل ىنإ ه سنأ نع تباث ةياور ىف دحأ دازو

 لاقف ) ِهْلو . « ةنيدملاب , بدالا ىف ةداتق ةءباور ىف داز ( بطخ مات ) هلق . تاور نم الإ هلك قاسلا اذبم ثيدحلا

 یت ایس اک لب مل ناككلذل هلاؤس نیح هناف نايفس ابأ نوكي نأ ینتناف املسم ناک لئاسلا نأ ىلع لدي اذه ( هللا لوسر اي

 ىنييمششكلا نع اميمج رذ بو ةمركةياور ىف ( لاومالا تاه ) هل ٠ ابيرق دوعسم نب هللا دبع ثيدح ىف

 مضي وهو « عاركلا كله , ظفلب ةعجلا باتك ىف مدقت دقو « تماصلا ال انه لاومالاب دارملا وهو « ىشاوملا د

 « سانلا كله ٠ لايعلا كله « ةيشاملا تكله » ةينألا ديعس نب ىح ةباور ىفو « اهريغو ليخلا ىلع قلطي فاكلا
 . رطملا سبع ةدوقفملا تاوقالا نم هب نوشيعب ام دوجو مدع ميك اله دارملاو ظ صاخلا دعب ماعلا ركذ نم وهو

 تفعض لبإلا نأ كلذب دارملاو « ءاطلا دددشتو ةانثم « تمطقتو , !ليصالا ةباور ىف ( لبسلا تعطقناو ) وق



o۰۳ ٠١۱۴ ثيدحلا 

 نم سانلا دنع ام دافن دارملا ليقو ء اهدوأ بقي ام الكتلا نم اهقيرط ىف دجت ال امن وكلا وأ « رفسلا نع - تولا هلقل
 « رطملا طحق ١ سنأ نع ةيثآلا ةداتق ةياور ىف عقوو . قاوسالا ىلإ هنوباي هنولمح ام نودحي الف هتلق وأ ماعطلا

 «رجشلا ترحاو » سنأ نع هينآلا تباث ةباور ىف دازو « رك مث مضب کحو .٤ اطلاو فاقلا حتفب وهو «لق ىأ .

 دحل عقوو . قرو ريغب اداوعأ رجشلا ريصتف هراثتنال وأ « ءاملا ام.رش مدعل اهقرو سبي نع ةيانكاهرارمحاو
 ةاورلا ضعب نوكي نأ لمتع و ؛ املك لاق لجرلا نوكي نأ لمتحي ظافلالا هذهو « ضرألا تلعأو ه ةداتق ةياود ىف
 ىأ ( انثي هللا عداف ) هلق . هريغو علاطملا بحاص لاق ا اطاغ نوكت الف ةيراقتم اهنآل ىنعملاب هلا ارایش یود
 « انثغي ١ ىنجمشكلا ةينآلا رفعج نب ليعامس] ةياور ىفو « انيغي نأ  رذ الو ؛ شكلا ةياور هذهو « انئيغي وبف

 ليعامسإ ةياور ىف هلوق لوألا حجري و « ثيغلا نم هنأ ىلع حتفلاب و هئاغإلا نم هنأ ىلع انئيغي ىف مضلا زوجي و « مزجلاب

 لاق « كبر قستساف ١ بدآلا ىف هلو « انيقسي نأ هللا عداف  ةداتق ةياور ىف عقوو « انثغأ مهللا لاقف , رفمج نبا

 ىف فورعملاو « ثيغلا نم وأ ثوغلا نم نو ب نأ زئاجو « انثغأ مهللا د نوراه نب ىسوم انل هاور تباث نب مساق

 باجأ مهئاغأو ٠ رطملا ماقس اثايغو اثيغ هدابع هللا ثاغ : عاطقلا نبا لاقو « ثوغلا نم هنآل انشغ برعلا مالك

 « ثيغأف اثوسغ هثوغي هللا هئاغ لصألا : ديرد نبا لاقو . ىلعأ ىعابرلاو ٠ ىنعم ثاغأو ثاغ لاقيو « مهءاعد

 ( هيدي عفرف ) هلو ٠ اثيغو اثوغ انطعأ انثغأ ىنعم نوكب نأ لمتحميو ثغلا نف هلوأ حتف نمو « هئاغأ لمعتساو

 ةياؤر ىف دازو « نوعاي هل هللا لوسر عم مهيديأ سانلا عفرو » ديعس نب ىح نع ديعس ةياور ىف ىنامنلا داز

 دف , ظفلب ةعحلا ىف مدقتو « هطبإ ضايب ت ا هم تالا ها ير اعلا

 هذه ىف اثالث هداعأ ( انقسا مهلا : لاقف ) هلق . « ءامسلا ىلإ رظنف د بدألا ىف ةداتق ةياور ىف داز « اعدو هيدي

 مدقت ام ابحجرب و: « ىلوأ ةدايزلاب ذخالاو « نيت « 8 ملا » سنأ نع ةبتالا تباث ةياور ىف عقوو « ةءاورلا

 ةءاور ىفو « ءافلاب رذ ىنالو  واولاب رثك الل اذك ( هللاو الو ) هل : اثالث اعد اعد اذإ ناك » لِي هنأ معلا ىف
 ىأ ةلمہم اهدعب ىارلاو فاقلا حتفب ( ةعزقالو ) عمتج ىأ ( باح نم ) هلو ٠ « هللا ماو , ةروكذملا تباث

 هل . فيرخلا ىف ءىجب ام رثك أو : ديبع وبأ داز « قاقر باحسلا نم عطق عرقلا : هديس نبا لاق ٠ قرفتم بام

 حيد نم رطملا تامال۔ء ىفن دارملاو « ايش ىرن ام ىأ رورجماو راج لا عضوم ىلع افطع بصنلاب ( ائيشالو )

 ..ماللا حتفب هنأ كح دقو ؛ ةنيدملاب فورعم لبج ماللا نوكسو ةلممملا حتفب ( علس نيبو اننيب امو ) هلق . هريغو

 الو تيب ارتتسم ال ادوقفم ناك باحسلا نأ ىلإ كلذب راشأو ‹ هتل ۆر نع انبجع ىأ ( راد الو تيب نم ) هل

 ‹ اهئافص ةدشا ىأ « ةجاجرلا لثم ىنل ءامملا نإو : سنأ لاق و لاق ةوبنلا تامالع ىف تباث ةياور ىف عقوو . ريغ

 ةبج نم تأشن ٤ ,E علس ىأ ( هئارو نم ) تربظ ىأ ( تعلطف ) هلق ٠ اضيأ باحسلا مدعب رعشم كلذو

 ةياور ىف نآل ردقلا ىف هلثم انآ دزب ملو « ةريدتسم ىأ ( سرتلا لثم ) هلق ٠ كلذ ىضتفي علس عضو نآل رحبلا

 « ةريغصب تناك اهنأب رعشي اذبف « اهلا رظنأ انأو رئاطلا لجر لثم ةباعس تأبثنف » ةناوع ىلأ دنع هللا ديبع نب صفح

 هضعب باحسلا أشنف د بدآلا ىف ةداتق ةياور ىفو « عمتجا مث ؛ ابان تأشنأ حير تجاہف ه ةروكذملا تباث ةياور ىفو

 هرينم نع لذني مل مث » هيفو « هترثكل ىأ < لابجلا لاثمأ باحسلا راث ىح » ةيئآلا قح] ةباور ىفو « ضعب ىلإ

 (٠0 ( هريغو سوماقلا نم لمي اك « ءاحلاو فافلا حتفي هلملو « نيلصالا ىف انك . ٠
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 ءاقستسالا باتك-

 الف ) هلق . لخنلا ديرج نم ناك هنركل فكو فقسلا نأ ىلع لد اذهو « هتيحل ىلع رداحتب رطملا انيأر ىح

 هتدئاف نأكو < ذئايح تطسناف قفالا ىلإ تهتنا ىتح ةر دسم ترهتسا اهنأي رعشي اذه ( ترشننا ءايسأأ تطسوت

 دقف الو « بلاغلا ىف اذهو « رطاملا ميغلا رارمتسا نع ةيانك ( اتبس سمهلا اذيأر ام ) هلق . رطملاب ضرالا ميمعت

 انرطف د ظفلب ةينآلا قتعسإ ةءاور كلذ نم حرصأو . رطم ريغب سمشلا بجحت دقو ؛ ةءدأب سمشلاو رطملا رمتسي

 ظفلب رثك الل عقوف « اتدس » هلوق امأو . « ىرخألا ةعمجلا ىتح هيلي ىذلاو دغلا دعب نمو دغلا نمو كلذ انموب

 ةي الا بحاص هلاق ةعمج لاقي اك هضعب مساب .ىثلا ةيمس نم وهو « عوبسالا هب دارملاو - مايالا دحأ ىنعي  تبسلا

 . ةعمج ىأ « تبسلا ىلإ تبسلا نم ىأ ءاتبس ه هلوق : رينملا نب نزلا لاقو . نامزلا نم ةعطق دارأ لاقيو : لاق

یہ ىاثلا الو اد نكي 0 تسلا نال ازوجب همق نأ دازو هلثم ىررطلا بحما لاقو
 هنآل كلذ. سنأ ربع إو < 

 مظعأ هنآل اتبس عوبسالا اوم امو < موهحالطصا نم ريثكب اوذخأف دوهلا اورواج دق اوناكو راصنالا نم ناک

 هلوقب دارملا نأ لئالدلا ف تب امك هريغل اعبآ ىوونلا ىحو . كل ذك نيءاسملا دنع ةعجلا نأ ا « د وهلا دنع مايآلا

 نأو . نامزلا نم ةمطق تبسلا امن]و تبس ىلإ تبس نم هانعم نولوقي سانلا : تباث ظفاو « نامزلا نم ةعطق اتبس

 ىلمتسملاو ىوجلا ةياور ىف عقو دقف كلذب درفني مل ىدوادلا نأب بقعتو . فيحصت وهو ءاتسو ظفلب هاور ىدوادلا

 ناكو نشأ وغ تبا ةياور نم دمحأ هقفاوو : كيرش نع ىدرواردلا نع روصام نب ديعس هاور اذكو ءاتس انه

 دعبتسع سيل و « اعبس ةينالا رفعج نب ليعام] ةياور ىف هلوق عم امم هلوق عاهتجا دعبتسا فيحصت هنأ ىعدا نم

 ةياور ىف عسقو دقو . نيتعملا نم افلم اموي اضيأ فاضأ اعبس لاق نمو « ةمات مايأ ةتس دارأ اتس لاق نم نال

 اهف ىبباقلاو سوديع ةباور ىفو « ةعج تمادف و ىنذلل ةياور ىفو « ةعمج ىلإ ةعمج نم انرطف ١» كبرش نع كلام

 ان دیک اف انرطف د ةيئالا ةداتق ةباور ىفو « رذ ىنآل ةياورلا هذه ازع نم مثدر؛ انتعمج لاقي 5ك« السد ضايع هاك `

 ءاملا ضوخ اجرت » ظفلب رخآ هجو نم ةعما ف فدصنلل مدقت دقو « رطملا ةرثك نم ىأ « انلزابم ىلإ لصن

 ىف ةميزخ نبالو « هلهأ ىنأي نأ هسفن هممت لجرلا تيأر ىتح انرطمأف » تب اث ةياور ىف لسملو « انلذانم انيتأ ىتح
 تلاس ىتح » ةداتق قيرط نم بدآلا ىف فنصالو « هلهأ ىلإ عوجرلا رادلا بيرقلا باشلا مآ ىتح » ديمح ةياور

 ىف بابلا كلذ نم لجر لخد مث ) هلو . ءاملا ليسم ةدحوم هرخآو ةثلثملاب بعثم عمج بعاشمو « ةئيدملا بعاثم

 اذه رخآ ىف كب رش لاق دقو « ددءتلا ىله تلد ترركتت اذإ ةركنلا نآل « لوألا ريغ هنأ ه رهاظ ( ةلبقملا ةعما

 نأ رهاظلاف « رياغتلاب مزحي مل هنأ ىضتقي اذهو « ىردأ ال : لاق؟ لوألا لجرلا رهأ : اأ تلأس و انه ثيدحلا

 .ماقف د سنأ نع قو ةباور ىف ىقأيسو . تددعت دقو ناسللا لهآ نم اسنأ نال بلاغلا ىلع ةلومم ةروكذملا ةدعاقلا

 كثي ناك هنأ ىضتةي اذهو ‹ كل ذك ر خآ هجو نم ةعججلا ىف مدقتو ‹ بدألا ىف ةداتقل اذكو « هريغ وأ لجرلا كلذ

 نع صفح قيرط'نم هناوع ىبآل هلثمو « هللا لوسر اي : لاقف لجرلا ىتاف د ديعس نب ىح ةياور نم ىقأيسو « هيف

 هلوكب مزجلا ىضتقي اذهو « للدم ىف هلصأو « ىرخألا ةممجا ىف ىبارعالا كلذ ءاج ىح رطمم انلذ اف : ظفلب سنأ

 نم « لئالدلا د ىف قبيبلا ةياور كلذ ديوي و « هركذت ناك نأ دعب هيسن وأ « هيسن نأ دعب هركذت اسنأ لملف ءادحاو

 نب ةجراخ هيفو ةرازف ىنب دفو هانأ كوبت ةوزغ نم لِي هللا لوسر لفق امل » لاق ©2ىلسلا اديبع نأ ديدي قيرط

 « ديبع نب ديري » ضايرلا ةطوطخم ىف ) ١(



 ١.1 ثيدحلا
 ةهم

 : لاقف , هفو ثيدحلا ركذف ءانثيغي نأ كبر انل عدا هللا لوسر اي : اولاةف فا لب] ىلع اومدق ةنييع وخأ نصح
 لجآ ريغ الجاع اعساو اقبط اعي م ائيرم اث غم اًئيغ انقسا مبللا . كتکو رشناو ‹ كميهبو كدلب قسا مهلا
 الف لاق , هيفو « .ادعالا ىلع انرصناو ثيغلا انقسا مهللا « باذ_ء ايقس ال ةحر ابقس مبللا ء راض ريغ اعفان
 هيفو هماتب سف أ ثيدح وحن رك ذف « ءانب نم علسو دجسملا نيب امو « باح الو ةعزق نم ءامسلا ف یر ام هللاو
 لئاسلا نأ رهاظلاو « لصألا ىف اذك ثيدحلا « لا ومآلا تكلم مهل قستسي نأ هلأس ىذلا ىنعي  لجرلا لاق »
 , روكذملا ءاعدلا ةفص ةباورلا هذه تدافأو . لعأ هللاو مهنيب نم یم كلذلو دفولا ريبك ناك هنوكل روك ذم ا ةجراخ وه
 نأ دارملاو ‹ لوالا بلا رغ تت ئأ ( لبسلا تعطقن او لاومألا تكلم ( هلو . هيف عقو ىذلا تقولاو
 هلوق كلذ ىلع لديو « رطم ا نم اهنكي ام مدعل وأ « ىعرلا مدع نم ىثثاوملا تكلف اهبسب ىعرملا عطقنا ءاملا ةرثك
 . ءاملا ةرثك نم قرطلا كولس رذعتلف لبسلا عاطقنا امأو املا ةرثكنم و ىناسنلا دنع كيرش نع ديعس ةياود ىف
 انه ىنهيمشكلاو , نوكسلاو مضلا امكسم ىف زوج ( امكسع, هللا عداف) هلق ٠ لالا قرغو ءائبلا مده ه ةينألا قحح] .ةياوز فو « توببلا تمدهت » كيرش نع كلام ةيارر ینو « نايكرلا سبتحاو م ةع رخ نبا دنع ديمح ةباور فو
 ةياور ىف عقوو « ءا رطملا ىلع قلطت برعلاو « .امسلا ىلع وأ باحسلا ىلع وأ راطمألا ىلع دوعب ريمضلاو ءاوكسع نأ د
 بدألا ىف ةداتق ةءاور ىفو « انع اهعفري نأ » تبأث قيرط نم دمحأ ةياور ىفو « ءال ا انع كسي نأ د كب رش نع ديعس
 . « مدآ نبا لالم ةعرسل د ديح ةياور ىف داز عمت » تبأث ةياور ىفو « كحضف . انع اهبحي نأ كبر عداف د
 هريدقت فذح هيفو ماللا حتفب ( انيلاوح مولا ) هلق . ابيرق هيلع مالعلا مدقت ( هيدي مب هللا لوسر عفرف ) هلق
 « انيلاو> » هلوقب دارملل نايب هيف ( انيلع الو ) ِهْلِو . رودلاو ةيذب آلا نع رطملا فرص هب دارملاو ؛ رطمأوأ لهجا
 «فيطل ىنمم انه واولا لاغدإ ىف : ىيطلا لاق . « انيلع الو » هلوقب اهجأ رخإ داراف مهوح ىلا قرطلا لمشت ال
 تاروكذملا ىلع رطملا باط نأ ىضتقي واولا لوخدو ؛ طقف اهعم امو ماك آلا ايقستسم ناكل ابطتسأ ول هنأ كلذو
 . مهوقك وهو « ليلعتلا مكاو فط ةصلخم واولا تسيلف ؛ رأل ىذأ نم ةباقو نوكيل نكلر هنيعل ًادوصقم سيل

 اوناك ذإ ةرجأب عاضرلا نع اعئام هنوكل نكلو هنيعل ًادوصقم سيل عرجلا ناف « اهيبدتب لكأت الو ةرحلا عوجم ٠
 دقو ةزمملا رسكب ماك إلاو « انيلاوح » هلوقب دارملل نايب هيف ( ماك ألا ىلع مهللا ) هلق . م | اننا كلذ نوهركي
 . ةيدكلا نم رك أ ى : ىدوادلا لاقو ؛ عمتجما بارتلا وه : قربلا نبا لاق « تاحتفب ةكأ عمج : دمتو حتفن
 , ريغصلا لبجلا ليقو « ةمخضلا ةبضحلا ىه : ىناطخلا لاتو . ليلخلا لوق وهو دحاو رجح نم ىلا ىه : زارقلا لاقو
 ةمجعملا رسكي ( بارظلاو ) هلو . اود ليقو ةيبارلا نم ىلعأ ةك كلا : ىلامثلا لاقو ٠ ضرألا نم عفت را ام ليفو
 : ىرهوجلا لاقو « ىلامااب سيل طسبنملا لبجلا وه : زازقلا لاقو ' نكست دقو ءارلا رسكب برظ عمج ةدحوم هرخآو
 « هب عفتتيل ءاملا هيف لصحتي ام ام دارملاو « ةيدوألا نوطب , كلام ةياود ىف ( ةيدوألاو ) هل ٠ ةريغصلا ةيبازلا
 تب اجناف د كلام ةءاور ىفو ؛ ةنيدلا ىلع رطملا نع تكسمأ اهنأ ىنعملاو  ةرطاملا ةباحسلا وأ ءامسلا ىأ ( تمطقناف ) هلو ٠ لابجلا سوءدو هّنياور ىف كلام دازو « رظن هيفو داو عمج ةيدوألا الإ لعاف عمج ةاءفأ عمست ملو : اولاق
 الإ وه اف ١ كيرش نع ديعس ةياور ىفو « هسبال نع بوثلا جرخم اک اهنع تجرخ ىأ ,تجوثلا بايجنا ةنيدملا نع
 ىف ىأ « ایش هنم یر ام » هلوقب دارملاو « ایش هنم یر ام ىتح باحسلا قرم كلذب یی هللا لوسر ملكت نأ
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 دقو رصقلاو ميلا مضب الملاو « ىوطت نيح الملا هناك قزمتي باحسلا تيأر دقلف د صفح ةباور ىف للو « ةنيدلا
 الاشو اني عطقني باحسلا تيأر دقلف د فنصملا دنع ةداتق ةباور ىفو « فورعم بوث وهو ةءالم عمج دمي

 دازو  ةنيدملا نع عدصتي باحسلا لعل د بدلا ىف هلو « ةئيدملا لهأ رطمب الو  ىحاونلا لهأ ىأ - نورطع

 رطمت تلعج - تفدكت ىأ  تطشكمف ٠ سنا نع تباث ةياود ىف هلو « هتوعد ةباجإو هيبن ةماركهنلا مهري - هيف

 روقتف ٠ هجولا اذه نم دمحالو , () ليلكإلا لث اهنأو ةئيدملا ىلإ ترظنف « ةرطق ةنيدملاب رطمت الو ةنيدملا لوح
 ؛ هبناوج نم راد ءىش لك فاكلا نوكسو ةزههلارسكب ليلك إلا و « ليلك ] ىف ان أك ىتح باحسلا نم ائسوءر قوف ام

 ريشي اف ١» سنأ نع قحس] ةياور ىفو ؛ جاتلاككولملا سبالم نم وهو « هب طيحيف ضأرلا ىلع عضوب امل رهتشاو

 ىهو ةد>وملا مث جلا حتفب ةبوجلاو « ةبوجلا لثم ىف ةئيدملا تراص ىح تجرفت الإ با>لا نم ةيحان ىلإ هديب

 امطبضو « ضرتلا انه ةءوجلاب دارملا : ىباطخلا لاقو . باحسلا ىف ةجرفلا انه اهب دارملاو « ةعساولا ةريدتسملا ةرفحلا

 ضايع مزج نكل . باحسلا لالخ ىف تربظ اذإ سمشلاب هرسف مث  ةدحوملا لدب نوب هريغل اعبت ربنملا نب نيزلا
 ةانقو « ارش  ةانق ىداو  ىداولا لاسو » اضيأ ةدايزلا نم قحإ ةباور ىفو . فحص دقف نونلاب هلاق نم نأب

 هلاق ةروهشملا ةئيدملا ةيدوأ دحأ اهيداوو « دحأ ةيحانب عرازم تاذ ضرأ ىلع لع ةفيفخلا نونلاو فاقلا حتفب

 امل ىناهلا عبت ةانق ىداو هام نم لوأ نأ هل دانساب « ةئيدملا رابخأ , ىف ىورخلا نسحلا نب دع ركذو . ىزاحلا

 بح ةانق اذاف ترظن : لاقف ةئيدملا عرازم ىلإ رظني ادئار ثعب اعبت نأ هل ةياور ىفو . مالسإلا لبق برثي مدق

 اذه نم ةعمجا ىف مدقتو . ها نبت الو بح ال  نيتلمهمب ةرح عمج ىنعي  رارحلاو ؛ نتو بح فرجلاو « نبت الو

 ام مساب ءىثلا ةيمست نم هلعل و ىداولا مسا ةانق نأ ىلع لدببلا ىلع مضلاب برعأو « ةانق ىداولا لاسو ه هجولا

 سيل و « تاونقلا نم ةانق هنومهوتي نيونتلاو بصنلاب هلوقت ءامقفلا : لاق ىطاشلا ىضرلا طخم تأرقو . هرواج

 ىف هلؤقو . ةانقلا لثم لاس ىأ . هيبشتلا ىلع وه : لاقو حارشلا ضعب هب مزج دق هركذ ىذلا اذهو . ه١ كلذك
 ىو. اف رمتسا رطملا نأ ىلع لدي اذهو ٠ ريزغلا رطملا جلا حتفب وه « دوجلاب ثدح الا ٠ ةروكذملا ةياورلا

 عطقلا الو كالهالا عفترب مل « لبسلا تعطقناو لاومالا تكله د لئاسلا لوق نأ مزاتسي هنأب لكشي دقف « ةنيدملا

 ةيدوالا نوطب و بارظلاو ماكإلا نم ةنيدملا لوح رمتسا رطملا نأ دارملا نأب باوجلا نك و « هواطم فالخ وهو

 دجوي نأ زاج كلذ زاج اذإو « اهرواجم تناك ولو ريثكة عقب نود ةعقب ىف رطملا عوقوو « ةكولسملا قرطلا ىن ال
 ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . لاكشإلا لوزيف رطملا كلذ اهرضي ال ثيحع امف ىعرتو اهنكن نك امأ ةيشاملل

 « رطملاب عطقنت الو مالكلاب عطقنت ال اينو ةبطخلا ىف مايقلا هيفو ٠ ةجاحلل ةبطخلا ىف مامإلا ةملاكم زاوج مدقن

 كرتو مبلستلاب بدآلا نوكلسي اوناك مهال ةباحصلار باك أ ضعب كلذرشابي مل امنو « ةعاملا ماب دحاولا مايق هيفو

 ءاعدلا لاؤسو « زب هللا لوسر لأسيف ةيدابلا نم لجرلاءىجب نأ انبجعي ناك, سنأ لوق هنمو « لاؤسلاب ءادتبالا
 ةيضتفملا ةقرلا ليصحتل بلطلا لبق محل لاحلا ثب هبدأ نمو ٠ كلذل مهتباجاو لوبقلا هنم ىجرب نمو ريخلا لهأ نم

 ىلع هب ءاعدلاو ةعمجا ةبطخ ىف ءاقستسالا ءاعد لاغدإو « اثالث ءاعدلاراركت هيفو « هدنع ةءاجالا ىجرتف هجوتلا ةحصل

 < ليلك إلا لثم.ىل » ضايرلا ةطوط ىف ( ) ١
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 ةنأ ىلع لدم ام قايسلا ف سيل و « ءاقستسالا ةالص نع ةعمجا ةالصب ءازتجالاو ‹ لايقتسا الو هيف ليوحت الو ربما
 ىف ءادتبا هعم وأ هبقع مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ءاعد هللا ةباجإ ىف ةوبنلا مالعأ نم لغ هيفو « ةعمجلا عم اهاون
 عفرب عدب مل ثيح ءاعدلا ىف بدآلا هيفو « ةراشإلا د رجع هس باحسلا لاثتماو ءاحصتسالا ىف ءاهتلاو ءاقستسالا
 نم نأ هنم طبنتسيو « عفنلا ءاقبإو ررضلا عفر ىضتقي ام هيف زرتحاف هرارمتسا ىلإ جايتحالا لاتحال اقلطم رطملا
 . ةمعنلا ءاقبإ و ضراعلا كلذ عفر هللا لأب لب « امف ضرعي ضراعل اهطخستي نأ هل ىغبني ال ةمعنب هيلع هللا معن أ
 نم محل عقو ام املاع ناكل هنال()7ضيوفتلا لضفألا ماقم ناك نإو لكوتلا ىفاني ال ررضلا عفرب ءاعدلا نأ هيفو
 ىف ةئسلا ريرقتو زاوجل انب كلذ ىف هولأس اس1. ءاعدلا ىلإ مهباجأ مث« هبرل اضيوفت كلذ ىف لاؤسلا رخأو « بدجلا
 لاوحأ نم ابجمت ربثملا ىلع بيطخلا مست ذاوج هيفو . هب هللا عفن ةرمج ىبأ نبا كلذ ىلإ راشأ « ةصاخلا ةدابعلا هذه
 نوكي نأ لمتعو « مالكلا ديكأتل نيملا هيفو . كلذل ةيضتقملا ةجاحلا ببسب دجسملا ىف حايصلا زاوجو ' سانلا
 نأ ىلعو « ةصوصخم ةالص ريب ءاقسنسالا زاوج ىلع هب لدتساو « نيبلا دصق ريغب سنأ ناسل ىلع ىرج كلذ
 ةفينح وبأ هب لاقف ىناثلا امأو « ىروثلا نايفس ههركو ىعفاشلا هب لاقف لوالا اماف « ةالص هيف عرشن ال ءاقستسالا
 ىرخأ ةعقاو ىف تنيب دقو « امل ةالصلا ةيعورشم ىفاني ال ءاعد درجم ةصقلا هذه ىف عقو ىذلا نأب بقعتو « مدقت اک
 نب ىح ةياور ىف أيس امب بقعتو « لاطب نبا هلاق ءاقستسالا ىف مامإلا ءاعدب ءافتكالا ىلع هب لدتساو « مدقت اک
 ىف نيديلا عفر ىلع تاوعدلا ىف فنصملا هب لدتسا دقو ؛ نوءدي ملي هللا لوسر عم مهيديأ سانلا عفرو » ديعس

 بذبملا حرش ىف ةالصلا ةفص ىف ىوونلا اهنم دروأو درفم ءزج ىف ىرذنملا امج ثيداحأ ةدع بابلا ینو . ءاعد لك
 رشع ةعب رأ دعب « ءاقستسالا ىف الإ ةيدي عفربال ناك» سنأ لوق نيبو اهنبب عما هجو رك ذنسو « اثيدح نيئالث ردق
 كلذ دعب ىراخبلا هل مجرت دقو « ةجاحلل ءاحصتسالاب ءاعدلا زاوج هيفو . ىلاعت هللا ناش نإ اباب

 ظ ةلبقلا لبق ريغ ةمجْلا ةبطُ ىف ءاقستسالا ساپ - ۷

 خد الجر نأ كلام نب سنأ نعوشلب رش نع رفمج “نب ”ليعامإ انک دحلاق دیس نب تق اشا - 4
 هي هللا لوسرلبقتساف - ”بطخم اق لِي هلا ةلوسرو  هاضقلا راد باب وحن ناك باب نم ةعمج موي جسما
 هيدي لب هللا هلوسر مفرف . انئيغب فا عداف ٠ ”لبسلا رثقطقفاو ؛ ”لاومألا تكلم هلا لوسر اي : لاق مث اماق
 انتي امو « عرق الو باحس نم هامسلا ىف ىَرن ام واو الو :سنأ لاق . انثغأ ا اني ملا انن مآ : لاق مث
 "تر طمأ مث رشتا ءامسلا تست الف « سرلا ”لئثم ةباحس هئارو نم'تكطف لاق .رادالو رتب نم عل نيبو
 _ بطن اق هلي هللا 'لوسرو ةا ىف بابلا كلذ نم "جد لخد م . اشرب سلا انيأر ام وقاوالف

 ةتريسو « ضيوفتلا نم لضفأو ىلوأ ةجاعلا دنع ةئاغتسالاو ءاعدلاب رادبلاو بابسألاب ذخألا نأ باوصلاو .رظن اذه ف )١(
 اللف « شيوفتلا ريغ كلذ تضتقا بابسأل ءاعدلا رخآ امتإ هلمو « كلذ ىلع لدت مهنع هللا ىضر هبامسأ ةريسو ملسو هيلع هللا ىلص
 ىحو الإ وه نإ ىوملا نع قطنيال ملسو هيلع هلأ ىلص هلال « ههيرتتو هناحبس للا تذإ نع كلذو « هتباجاب ردإب لئاسلا اذه هلأس
 معآ ةللاو . ىحو
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 عقرف لاق . انع امسي هلا عداف «"لبسلا تعطقناو ؛ةلاومألا تكلم هللا لوسر اي : لاقف امئاق هليقتساف
 رتبانمو ةيدوألا نوطإو باراتلاو عاك الا ی 8: « انيلع الو انيلاوَح م : لاق من هيدي فكم هلل لد

 : لاقف ؟ لوألا لجرلا رهأ : كلام نب سنأ تلأس كيرش لاق . سمشلا ىف ىثم انْجرْحَو 'تلقأف لاق .رجشلا

 6 یردأام

 ليعامسا قيرط نم روك ذسملا سنأ ثيدح هيف دروأ ( ةلبقلا لبقتسم ريغ ةعملا ةبطخ ىف ءاقستسالا باب ) هلق

 موي» ةميرك ةياور ىف ,ةمجلا موب » هيف هلوقو . هلبق ىذلا ىف هدئاوف تمدقت دقو ءروكذملا كيرش نع رفعج نبا

 ريكتتل اب « ةعمج

 وتلا ىلع ءاقستسالا ساب - ۸
 ؟بطخ يقيم هللا لوسر اهيب» لاق سنأ نع َةداََق نع ٌةناوَع وبأ انث دح لاق د دسم شو - ٠6

 فنرأ اندك اف ءانرطق ءامدف . انتسب نأ هلا مدا كر اسم ولا وسر اي : لاقف لجر هءاج ذإ ةا موي

 هلل عدا لل ل وسر اي : لاقف - هثريغ وأ -”لّجرلا َكللذ ماقق لاق . ةلبقملا ةا ىلإ ”رطت انلز اه « انلزانَم ىلإ لص

 ءالاعشو نيب ٌمُطقتي باحسلا تيأر دقلف : لاق . ايلع الو انوع أ ١ للي هللا ”لوسر لاقف . انع رمی نأ

 د « ةنيدملا ”لهأ ل الو نو رطع

 تمدقت دقو « سنأ نع ةداتق ةياور نم اضيأ روك ذملا ثيدحلا هيف دروأ (رينملا ىلع ءاقتسالا باب ) هل

 اضيأ هدئاوف

 ءاقستسالا ىف ةمجلا ةالصب ىنتكا نم صاب - 9

 1 ب" ىلإ لج ر ءاج » لاق سنأ أ نع هللا دبع نب كبرت نع شام نع لس ب وفا دبع اش - 0

 تصدم : لاقف اج م. د ىلإ ةا نم ان اش ٠ اع دفا لثبلا .تةقتتو عى الا تكلم » لاق هلي

 باراثلاو م اک لا ىلع مآ : لاقف ب ماقف . اكس هلل عداف ؛ ی يثاوملا ت اهو « للا تطقتو ؛ تويلا

 وثلا بايجنا ةنيدملا نع 'تباجناف . رجشلا تبانَمَو ةبدوألاو
 او نزل او اا ءاقستسالا ىف ةمجلا : ةالصب نکا نم باب) هلق

 ردقم نيظفللا نم لكو « اعدف لدب « هللا عداف ١ ليصالا ةياور ىف « انرطف امدف , هيف هلوقو ‹ اضيأ هيف ام مدقت دقو

 ةمجرنلا هتنمضتام رهاظلا نال « ءاقسةسالل ةالصلا عرشنال : لوقي نمل هب لدّدسا نم ىلع بقعت هيفو « هيف رك ذب ملاهف

 كلام ¢ سنا نع رع 8 سي للا دبع ن كيرش نع كالام ىنثدح لاق ليعامسإ اشو س ۷



 سس ل كك ذآ ۵۹ ۱۰۱۹ - ۱۰۱۷ ثيدحلا

 . هلا عداف لسا تَطقناو « ىشاولا تكلم «رألا لوسر اي : لاقف إب للا لوسر ىلإ لجر ءاج » لاف
 تمد ءرثا لوسر اي : لاقف لي ولا لوسر ىلإ جر ءامجخ . ة..+ ىلإ ةع نم اورط هب هلل لوسر اعدف

 « ماك لاو لابجلا سوعر ىلع ممل 1 هلي دا ”لوسر لاقف . ىئاوملا تگ لهو « لبا ٍتمظقنو ‹ توببلا :

 € بولا بايعا ةنيدملا نع 'تباجئاف : رحشلا تبانمو ¢ ةيدوألا نوطبو

 نع ىرخأ قيرط نم اضيأ روكذملا ثيدحلا هيف دروأ ( رطملا ةرثك نم لبسلا تمطقنا اذإ ءاعدلا باب ) هل
 دنع ءاحصتسالا عرشي ام ثيدحلا و کو ام رئاسو ىأ ء رطملا ةرثك نم ه هلوقب هدا مو . هيف ام مدقت دقو ؛ كلام
 نسيال هنا : دازو هقفاوي « مالا » ىف یمفاشلا مالكو < اقسلا قبس ىلع فقوتم كاذب ءاعدلا نأ هرهاظو ‹ هدوجو
 اذه ىو « ةالصلا باقعأ ىف وأ ةعمللا ةبطخ ىف كلذب ىعدي لب « ءادرلا لبوحتالو ةالصلا الو ءاحصتسالا جورخلا
 ةنسسلا هب درت مل هلال ءاقسنسالا ةبطخ ءانثأ ىف روك ذمل ءاعدلا لوق سيل هنإ ةيعفاشلا نم لاق نم ىلع بقعت

 ةعجلا "موي ءاقستسالا ىف هءادر لحب | هه ینا نإ لیق ام اب - ۱۱

 نع هللا دبع نب قتاحسإ نع يعازوألا نع نار نب ىفاعم اذن دح لاق رشب نب نسما زتو - 017
 هنأ رک ذی لو . ىتسنستي هلل اعدذ «لاييلا َدهَجَو لالا ةلاله لب كودلا ىلإ اک الجر نا » كلام نب ۔سنآ
 6 ةلبقلا ”لبقتسا الو « هءادر لوح

 ىف لاق ىذلا نآل ربخلا ةمص عسم « لبق » ظفلب هنع بعام ( خا هءادر لوحتي | 4۴ رثلا نإ لبق ام باب ) هلق
 مرحي ل ددرتلا اذه لجاللف هنود نم وأ سنأ نع ىدارلا وه نوكي نأ لمتحي «هءادر لوح هنأ ركذي مود ثيدحلا

 لوق نأ نيبيلف ءةمجلا موي ه هلوقب هدييقت امأو . عوقولا نن ىضتقي ال كلذ نع ىوارلا توكسف اضيأو « محلاب
 ثيدحلا اذبل فنصملا هدروأىذلا قايسلا اذهو . ىلصملا ىف ماقي ىذلا ىأ « ءاقسّتسالا ىف ءادرلا لي وحت باب » ىضم امف
 « ةممجا موب ريثما ىلع بطخم , هيفو ؛ باب رشع ىنثا دعب روكذملا هج ولا نم الوطم أيس و ؛ ادج رصتخم بابلا اذه ىف

 مدرب لل مل قستسيل عامإلا ىلإ اومدشّتسا اذإ تميس - ۲

 سا نع رع ىبأ نب هللا دبع نب كيب رمش نع كلام انريخأ لاق فسوي نب هلا دبع اشو = ۹
 هداف ء/لیسلارتمطقتو « ىئاولل تكلم « هلا وسر اي : لافف يَ للا لوسر ىلإ زجر ءاج ه لاق هنأ كلام
 « تويبلا تدل ءا لوسر اي : لاقف الكم ئنلا ىلإ لجر ءا . ةعجلا ىلإ ةا نم انطق هللا اعدف . هل
 ةيدوألا نوطبو ماك لاو لابإلا روهظ ىلع يلا : لي را وسر لاف . ىشاولا تكسلمو لبا و
 « بولا بايمتا ةنيدملا نع "تب اجناف . رجشلا تبانمو

 كلام نع رخآ هجو نم روك ذملا ثيدحلا هيف ددوأ (مهدري مم قستسيل مامالا ىلا اومفشتسا اذا باب ) هلق
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 نايبل ىلوالا نأ نيتمجرتلا نيب قرفلاو «اوطحق اذإ مامإلا سانلا لاؤس باب ه هل مدقت : رينملا نب نزلا لاق « اضيأ

 ش مهلاؤس ةءاجا نم مامإلا ىلعام نايبل ةيناثلاو « ءاقستسالا ىلا اوجاتحا اذإ هواعفي نأ سانلا ىلع ام

 طح دنع نيداسماب نوكرشمل حفشتسا اإ ساپ - ۴۳

 تيتأ : لاق قو رسم نع 'یحضلا ىبأ نع شعألاو ثوصنت اند نايفس نع ريثكن ب ذه شم - ۰

 ٠ «ابف اوکله یتح هنس مهتلخأت . لل بنا مهيلع اعدف « ع سلا نع اوب أ اب رق نإ » لاقف دوعسَم نا ٠

 . هلل حداق ءاوكلم كموق نو « مجرا ةلصب أت تاج « ع اي : لاق نايف وبأ ءان . ماظمْاَو نیلا اولک أو
 "دع ٣ ضب ل 3 +2 ”~ ھ 2 1

 ةشطبلا طبل موي ىلاعت هلوق تاذف « مم رفك ىلإ اوداع مث ( نيبُم ناخدب هامسلا ىتأت موي بق راف )ل ًارقف

 .مييلع 'تقبطأف ء تيا اوقف يي هللا "لوسر اعدف :  روصنم نع طاب دازو لاق - رد موب ( ائربكلا
 سالا اوقف «وسأر نع ٌةباحسلا تَردمتاف . انيل الو انيلاوح ملا : لاقف راعلا ةرثك مانا اكسو . بس

 « ملوح

 ةمذلا له عنم ةمجرتاا هذه رهاظ : ينملا نب نيزلا لاق ( طحقلا دنع نييلسملاب نوكرشملا عفشتسا اذإ باب ) هلق

 ثيدح ةقباطم انخويش ضعب لكشتساو . ظفللا اذه نم عنملا هجو رهظيالو « لاق اذك؛ ءاقساسالاب دادہتسالا نم

 كلذ عفرب وعدي نأ لثس مث , طحقلاب مهلع مقلب ىنلا ءاعد بقع عسقو ام ] عافشتسالا نآل « ةمجرتلل دوعسم نبا

 ايقسلاب ءاعدلا هنولأسي رافكلا هءاج بيجأف بدجلاب رافكلا ىلع اعد ىذلا وه نيملسملا مامإ نوكي نأ هريظنف « لعفف

 ذإ « روصلا ةبمب ام قحليو « هيف تدرو ام ةقباطم ىه « لاقي نأ نكميو « ثيدحلا نم يعآ ةمجرتلا نأ هلصحو . ىبتنا

 مهنم عوضخلا روبظ امهنيب عماجلا ناف« كلذي مهل هللا ءالتباب وأ هئاعد بيسب اوعفشتسا اذإ ام نيب قرفلا ربظبال

 ببسلا وه انخيش هركذ ام نوكي نأ لمت<و . عرشلا بلاطم نم كلذو ؛ مهل ءاعدلا مهنم مهساقلا ىف نينمؤنلل ةلذلاو

 ( طرشب مهباجأ وأ ٠ اقلطم مماجأ : الثم باوجلا ىف ريدقتلا نوكيو « ةمجرتلا نم « اذإ ١ باوج فصلا فذح ىف

 ىلع ةصقلا هذه ىف لي ىنلا نم عقو ايف ةلالد الو . الصأ كلذ ىلإ مه مل وأ « مهلع اعد ىذلا وه نوكي نأ

 3 ةمئألا نم هدعإ نم فال كلذ ىف ةحلصملا ىلع هعالطال هصئاصخ نم كلذ نأ رهاظلا ذإ ؛ هريغل كلذ ةيعورشم

 , لطابلا نع مبعوجر نيملسملا مامإ اجر اذإ : لاقي نأ نكميو . تالاتحالا هذه دوجول ءاذإ د باوج فذح هلعلو

 ىف ىتأيس ( دوعسم نبا تيتأ : لاق قورسم نع ) ِهِلوَق ٠ لعأ هاو مهل هؤاعد عرش نيملسلل ماع عفن دوجو وأ

 اهيفو ةصقلا ركذف « ةمايقلا موب ناخد .ىحي لاقف ةدنكى ثدحي لجر ايب د هلوأ ىف روكذملا دانسإلاب مورلا ريسفت

 نبا راكنا ةروكذملا قيرطلا ىف ىنأيس ( اوئطبأ اشيرق نإ : لاقف ) هلق . ثيدحلا «دوعسم نبا تيتأف انعزفف د

 لاوقأو روكذملا صاقلا ةيمسسل ىف انل عقو ام ناخدلا ةروس ريسفت ىف ركذدسو « روكذملا صاقلا هلاق امل دوعسم

 اذه ىف رصتقل و ؛ ثيدحلا اذه حرش ةيقب عم ( نيبم ناخدب ءايبلا قاب مو. بقتراف ال ىلاعت هلوقب دارملا ىف ءابلعلا

 ماع هب اعد ام ةفص ءاقستسالا لئاوأ ىف مدقت ( مهيلع اعدف ) هلق . ءاهتناو ءادتبا ءاقستسالاب قلعتي ام ىلع بابلا

 رف قى ايسو 1 ماع طلس وأ 2 كلانا ردم لش توما رهو » فسوب عہسک اعبس مهلا 0 هلوق وهو



 | ٠ء١۳ ثيدحلا
 ! هاا

 ىطايمدلا دافأو لا مهلع ىنعأ مهللا » ناخدلا ةروس فو ء فسوي عبدك عيسب ميينفكا مهللا ٠ ظفلب فس 8
 ةرامطلا ىف هتصق تمدقت ىذلا روزجلا ىلس هربظ ىلع مهحرط بقع ناك كلذب شيرق ىلع تلي ىنلا ءاعد ءادتبا نأ
 ءاقستسالا لئاوأ دقت اك تونقلا ىف ةنيدملاب اهدعب كاذب مهيلع زب ىنلا اعد دقو ؛ رجملا لبق ك« كلذ ناكو
 . . لعأ هللاو ارارم مهيلع كلذب وعدي نأ عنام ال ذإ صصقلا هذه داحتا كلذ نم مؤلي الو « ةريره ىلأ ثيدح نم
 مث » دوعسم نبأ لوقل:ةرجهلا لبق ناك هيج نأ رهاظلاو .« ةيواعم دلاو ىومآلا ىنعي ( نايس وبأ هءاجل ) هلق

 ء ردب لبق ةئيدملا مدق نايفس ابأ نأ لقني ملو « ردب موي 6 ىربكللا ةشطبلا شطب موي إل هلوق كلذف « اوداع ٠
 نكل « تييلا ءههجوب مامغلا قستسي ضيب أو » لاق كلذلف كلذ ارضاح ناك بلاط وبأ نوكي نأ لمتحيف اذه ىلعو
 .ادج لكشم وبف الإو ددعتلا ىلع لمحت ل ناف « ةنيدملاب تعقو ةروكذملا ةصقلا نأ ىلع لدب ام ليلقي اذه دعب ىتأيس
 لصت نأ ىئبنيف كلحر ىوذ نم كثاعدب اوك.اه نيذلاو ىنعي ( محرلا ةلصب سآت تج ) هلو ناعتسملا هللاو
 ظنلب ص ةروس ريسفت ىف ثيدحلا اذه قأيسو « مهل اعد هنأب حيرصتلا قايسلا اذه ىف حقي لو « مهل ءاعدلاب كمحر
 طابسأ ةياور ىف هوحنو « اوقسف مهل ققساف » ظفلب رخآ هجو نم ناخدلا ةروس ینو «اوداع مث مهنع فشكف د
 ريسفت ىف ةءاورلا فالتخا ةيقب ركذ قأيسو « رذ ىلأ ريغل ةبآلا هلوق طقس ( ةيآلا نيبم ناعدب ) هلق . ةقلعملا
 .ءرصأ نبا وه ( طابسأ داذو ) هلق . ةيآلا ةيقب ىلبصالا دار (ىريكلا ةشطبلا شطبن موي) هلق ؛ ناغدلا ةروس
 قزوجلا هلصو دقو دوعسم نبا ىلإ هلبق روكذملا هدانساب ىنعي (روصنم نع) هلق دم نب طابسأ هنأ معز نم موو
 نع قورسم نع ىحضلا نأ نع رمتعملا نأ وهو دوصنم نعرصن نب طابسأ نع تباث نب ىلع ةياور نم قبببلاو
 سان و نايفس وبأ هءاج » دازو هلبق ىذلا ون ركذف « ارابدإ سانلا نم ړل هللا لوسر ىأر امل » لات دوعسم نبا
 ال هللا لوسر اعدف ؛ مه هللا عدافا وكله دق كموق نإو ةمحر تثعب كن معزت كنإ دماي : اولاقف ک٠ لهأ نم
 . ( نيملاعلل ةحر الإ كانلسرأ امو إل ىلاعت هلوق ىلإ « ةحر تثعإ » مملوقب اوراشأ دقو ١ ثيدحلا « ثيغلا اوةسف
 « ثراحلا ىنب ةغل ىلع وهو فاقلاو نيسلا ضب حبحصلا ىف تاياورلا عيج ىف اذدك ( مهو> سانلا اوقسف ) هلق
 ناغدلا ةيآ ترم دقل  دوعسم نبا ىمي  لاقف » اذه دعب دازو « ملوح سانلا قسأف » ةروكذملا قهيبلا ةياور فو
 سانلا اكشو ٠ هلوق ىف طلغلا لإ 'رصن نب طاس اوبسنو ةدايزلا هذه هريغو ىدوادلا بقعت دقو « خا عوجلا وهو
 ميلا » هلوقو رطملا ة رثك ىوكش هيف ىذلا ثيدحلا نأو « ثيدح ىف اثیدح لخدأ هنأ اومعزو « لا رطملا ةرثك
 ذإ ديجم ىدنع بقعتلا اذه سیلو < سنأ اهاور ىتلا ةصقلا ىف وه امإو شيرق ةصق ىف نكي ل « انیلع الو انیلاوح
 ىبأ ةباور نم ناخدلا ريسفت ىف ىتأيس ام طاغي مل رص نب طابسأ نأ ىلع ليلدلاو « نيترم كلذ عسي نأ عنام ال
 . سكله دق اهناف « رضمل هللا قستسا هللا لوسر اي : ليقف ١ ثيدحلا اذه ىف نحضلا ىبأ نع شعلا نع ةيواعم
 قرط نم تك قف تلت ا نايقسوأ هنأ ىلربظي « ليقف » لئاقلاو . ه١ « اوقسف قستساف . ءىرجل كن] ؟ رضملا : لاق
 نب ورع نع ةبعش نع ةبابش قيرط نم قبيبلل لئالدلا ف تدجو مث « نايفس وبأ هءاج ١» نيحيحصلا ىف ثيدحلا اذه
 هالي هللا لوسر اعد » لاق - بەك نب ةو - ةرم نب بعك نع طمسلا نب ليپح رش نع دعجلا ىبأ نع ملاس نع ةرم
 شعالا ةباور نم هجام نباو دمحأ هاورو « اوكله دق مهناق كموقل هللا عدا : لاقف نايفس وبأ هاتاف ء رضم ىلع
 هللا قستسا لاقف لدجر هءاج » لاق نايفس ابأ مهسأف « كشب ملو ةم نب بمعك نع دائسالا اذهب ةرم نب ورمع نع



 ءاقدكسالا باتك ۱۲ ۵ ٧0“

 يي ت ا ت ت ]]] مم

 عفرف « كباجأف هللا توعدو ؛ كرصنف هللا ترصنتسا هللا لوسر اي : لاق ؟ رضملأ « ءىرجل كنا : لاقف ءرضمل

 اوثبل اف : اوبيجاف لاق « راض ريغ اعفان كئار ريغ الجاع اقيط ا م أعب مم اًسغم اغ انقسا مبللا : لاقف هيد

 لعجل « انيلع الو انيلاوح مهللا : لاقو هيدي عفرف ؛ تويبلا تهدمت دق : اولاقف رطملا ةرثك هيلا اوكشن هوتأ نأ

 نكل «نايفس وبأ وه « ءىرجل كنإ » هل لوقملا مهيملا لجرلا اذه نأ كلذب رهظف «الامشو اني عطقتي باحسلا

 دجأ هجرخأ امل رجلا اذه یوار ةرم نب بعكو مه < لا هللا ترصنتسا هللا لور اي لات » لءاف نأ ىل ربظي

 : رضم ىلع للي هللا لوسر اعد و لاق بمك ىلإ دانسإلا اذهب ةرم نب وربع نع اضيأ ةبعش قب رط نم کام لاو اضيأ

 لعف 3 ثيدحلا , اوكله دق كموق ناو 5 كل باجتساو كاطعأو كرصن دق هللا نإ « هللا لوسر اب : تلقف هتيتاف

 , امهتصق داحتا ىلع كلذ لدف ٠ ءىثب بعكو ءىشب نايفس وبأ هماكسف « اعيج ارضح ايعكو نايفس ايأ نأك اذه

 نب بعك قايسو ؛ ثيدح ىلإ ثيدح نم لقتني مو ةروكذملا ةدايزلا ف طلغي مل رصف نب طابسأ نأ كلذب ربظو

 ال نكل « ةرجحلا دعب ةنيدملاب ناك امهنم الك نال « كرصنف هللا ترصنتسا ه هلوقب ةنيدملا ف عقو كلذ نأب رشي ةرم

 رينملا ىلع لذي لف ١ سنأ ةياور ىف نال ىرخأ ةعقاو سنأ ةصق لب « سآ ةصق عم ةصقلا هذه داتا كلذ نم مرلي

 اف كلت ىف لئاسلا ريغ ةصقلا هذه ىف لئاسلاو 0 اورطم ىتح اهوحن وأ ةعمج الا ناكاف » هذه یو ءاورطم ىت>

 لبق لسأ ةرم نب بعك نأ تبث نإو « ءاحصتسالاب ءاعدلا بلط مث ءاق.ةسالاب ءاعدلا بلط اههنم لك ىف عقو ناتصق

 ىناو . لعأ هاو مدقتملا لاكشالا لازو « مهلع هئاعد ةءاجاب رصنلا ىلع « كرصنف هلا ترصتتسا » هلوق لمح ةرجحلا

 معنأو لع ام ىلع دملا هللف « ظافلالا فالتخا نم بابلا ىف درو ام عمجو « قرطلا نع بيقنتلاو

 « انيلع الو انيلاوح  رطملا رثك اذإ ءاعدلا ساپ - ٤

 يال یبا ناک لاق سنأ نع تبا نع وللا ديبع نع ”رمتعم انثدح ركب ىلأ هن دمع زو -

 ءماملا تكتلهو «ثرجشلا تكرحاو «درطملا طق للا لوسر اي : اولاقق اوحاصف سانلا ماقف « ةه موي بطخم

 ام تادشاو نانسي نسب ر اا ف وكانا أ ماو ٠ ( نيترم ) انقسا ملا : لاق .انیقس هللا غداف

 باخ كو ينل ماق الف . اهيل ىتلا ةا ىلإ رطب رت مل فرصنا الف . لصف ربنلا نع لنو « تَرطمأو

 مما : لاف "مث ولیم ینا مف .انع اسبح هللا عداف ؛ لبسلا تملعقا و توببلا تمد : هيإإ اوحاص

 اهنإو ةنيدملا ىلإ ترآغف « ةرطق ةديدملاب طم الو «اًطوَح طم "تامل « ةئيدما تطشكف . انيلعالو انيلآوح

 « ليلك إلا لثي ىف
 ابارعإ ىنامركلا هل فاكت و « انيلاوح لوقي نأ ريدقتلا ناك (انيلع الو انيلاوح : رطملا رثكاذإ ءاعدلا باب) هلق

 ةمجرتلا هذهل راتخا األو « ىفوّسسم هيلع مالكلا مدقت دقو « هنع تباث قيرط نم سنأ ثيدح هيف دروأو « رخآ

 ىف الإ عقت مل ةظفللا هذهو « رطملا فاشكن | ىف غلبأ كلذ نال < ةرطق ةنيدلاب رطمت امو , اذ هلوقل تباث ةياور



 ۳\0 ۱۰۲۱-٠١۲۳ ثيدحلا

 لوبجلل ءانبلا ىلع « تطشكف » ةم ركل و « رثكالل اذك « تطشكناو » امف هلوقو « ةءاورلا هذه

 اق ءاقستسالا ىف ءاعألا ساپ - ۵

Ey ANS EE Oaهمس  
 جرحو ىر ر نب هللا دبع جرح » قاحسإ یی نع ےریھر نع ےعل وہ 2

 یلص * مث رفغتساف « رينو ريغ ىلع هيلجر ىلع مهم ماقف 5 مع ا يضر قرأ ب زو بزاع ن هاربلا

 4 مر
 « قام "ىنلا ديزي ن هللا دبع یارو : قاحسإ وأ لاق . مقي لو نذوب مو «ةءارقلاب 0 نیتک ر 2 8.

 نم ناكو هع نأ مک ت یا نع ٌبيعش انريخأ لاق نالا وبأ شو - +٠٠١

 .ةلهقلا لبق جوت مث ءا هلل امدف ماقق « مل تست سالب جرح لي بلا نأ ةريخأ يم ”ىبلا باعا

 « اوقئمأف ءءادر َلكوَحَو

 عوشخ لاح هنوك هيف ةكحلا : لاطب نبا لاق « اهريغو ةبطخلا ىف ىأ ( اتاق ءاقستسالا ىف ءاعدلا باب )هلق

 « مايقلا هبسانف ءاقستسالا لامعأ مآ ءاعدلاو , ماتهالاو ءانتعالا راعش مايقلا : هريغ لاقو « مايقلا هبسانيف ةءانإو

 قرفلا : هريغل ًاعبت ىنامركلا لاق ( معن وبأ انل لاقو ) هلق . عنصي ا اودتقيف سانلا هاريل مات نوكي نأ لمتحيو
 ماقم ىف عمسي اف ثيدحتلاو , ةرك اذملا ماقم ىف خيشلا نم عمسي ايف لمعتسي لوقلا نأ « انثد » و « انل لاق » نيب

 ايفو ٠ فقولا ,رهاظ نوكي اف هلمعتسي هناف ةركاذملا ىف ًارصحنم كلذل ىراخبلا لاعتسا سيل نكل . ها لمحتلا

 دوجو كلذ ىلع ليلدلاو . ةعوفرملا لوصألا نم هلجال باتكلا عضو امل ثيدحتلا ةغيص صلختل « تاعباتلل ملصي

 عماجلا نع ةجراخلا هفيناصت ىف ثيدحتلا ةغيصإ امف ًاريعم لوقلا ةغيصب عماجلا ىف اهيف ربع ىتلا ثيداحاألا نم ريثك

 ديزب نب هللا دبع جرخ ) لوق . ىعيبساا وم قحا وأو ٠ ىنعجلا ةمثيخ وبأ ةيواعم نبا وه ( ريهز نع ) هلق

 عب دأ ةنس ىف ريبزلا نب هللا دبع ةبج نم ةفوكللا ىلع ًاريمأ ناك ثيح كلذو « قستسي ءارحصلا ىلإ ىنعي ( ىراصنالا

 ىروثلا نع ةصيبق ثيدحلا اذه ىور دقو « هريغو دعس نبا كلذ رك ذ « اهيلع ديبع ىنأ نب راتخنا ةبلغ لبق نيتسو

 مهيفوهعم سانلا جرخو جرف « سانلاب قستسا نأ ىمطخلا ديزي نب هللا دبع ىلإ ريبزلا نبا ثعب و لاق قعنا ىنأ نع

 نا » هيف لاقف ىروثلا نع قازرلا دبع هفلاخو هخيرات ىف نايس نب بوقعي هجرخأ « بزاع نب ءاربلاو مقرأ نب ديز

 وه هلعف ىذلا الو « مو كلذ لعف ىذلا وه ريبزلا نبا نإ هلوقو « ثيدحلا « سانلاب قستسي جرخ ريبرلا نا

 ( مهب ماقف ) لوق . كلذ ىلع ىروثلا نع ىدبم نب نمحرلا دبع ةصيبق قفاو دقو « ريبزلا نبا سب ديزي نب هللا دبع

 رفغتساف ١» ىقولا ىنأ باور ىف (ىقستساف) هل 4 م۵ هرذ فأو تقولا ىن ةياور ىف
 ىديجلا دروأ : (ةدماف) ١ «

 نعت ىزاغملا ف تعقو م.م ةباور نأ هيطسو <« كلذ ىف موو ىراخبلا هب درفنا ايف ثيدحلا اذه , عملا هى

 ةياور ىف ىروثلا كلذب حرصو « ةبطخلا نع ةالصلا رخأ هنأ هرهاظ ( نيتمكر ىلص مث هل . مقدأ نب ديزا ثيدح

 « ىقستسا مث نيتعكر ىلصف سانلاب ىقتسي جرخ ديزي نب هللا دبع نا » قا ىأ نع هتياور ىف لاف ةيعش هفلاخو

 نمو < ةالصلا دقت ىلإ اوبهذ روما نأو كلذ ىف فالتخالا ركذ ءاقستسالا لئاوأ ىف مدقت دقو « لم هجرخأ

 . زاوجلا ىف ال بابحتسالا ىف فالخلا اذه نأب هريغو دماح وبأ خبشلا حرصو « رذنملا نبا ةبطخلا دقت راتخا

 ىرابلا ف ه9 جام - ۾



 ٠ش ءاقستسالا باتك- ١ ها

 وبأ لاق ) هلق ٠ ملعأ هللاو ءاقستسالل ةماتإ الو ناذأ ال نأ ىلع اوعمجا : لاطب نبا لاق ( مقي ملو نذؤي لو) هلْ
 مث « لري ىنلا نع ديزي نب هللا ديع یورو ه هدحو یوهحللو كال اذك( مقلي ىنلا دز نب هللا دبع ىأدو قعا

 ‹ هليعب ثيدخحلا اذه ىور هنأ دارملا نر نأ لمتحا ةظوفح هتياور تناك ناف « ىقاغصلا ةخسن ىف كلذک هتدجو

 . الف ثيدحلا اذه عامس امأ « ةبحصلا هل تبي اهنم الك نال ىأر هلوق قفاويف ةلمجا ىف ىور هنأ هدارم نأ رظالاو
 ريهز نع ىدمعجلا سا ىلعو شوب نب دمحأ ةباور نم ليعامسالا هاور دقو ‹ لوصوم وه « قحا وبأ لاق , هلوقو

 ةعوفرملا ةباورلا ىف هلوقب دارملا رسفي هنوك انه فوقوملا اذه داريإ ىف رسلا نأكو « قعحإ ىلأ ىلإ هلاصتاب اميرضَو
 رعأ هللاو . ريذملا ىلع ال هيلجر ىلع ناك ىأ « اباق هللا اغدف و هدعب

 ءاقستسالا ىف ةءارولاب رهجلا صاب - ٦
 ینا رخ » لاق ا م نب دابع نع ىره لا نع بند أ نا اند 7 7 اش ~~. 4

 « ةءارقلاب اف رج نیک ر ىلص م «ةءادر لوح « وعدي زلبقلا ىلإ ةجوتف « قستسي و
 ىلص مث ) هلو. هيلع عاجالا ًاضيأ لاطب نيا لقنو ء اهتالص ىف ىأ ( ءاقستسالا ىف ةءارقلاب ربجلا باب ) هلۆق

 ىضاملا ظفاب «ربج د ىليصالاو ةميرك ةياود ىف ) رهحب نيتعكر

 سانلا ىلإ ر وال یبا لوح نیک بييسإي - ١
 "ىنلا تيأر» لاق هيع نع م نب دابع نع ىرهُلا نع بذ ىلأ نا انثدح لاق مدا انو د 0 a 0 ٤ ن 0 55 a SK ٠ س

 انل ىلص اد ر لوح م «وعدي ةلبقلا لبقتساو ةرمظ ساناا ىلإ لوف : لاق « تسي ج رخ ال اا

 « ةءارقلاب ايف رج نيتەك ر
 « هربظ سانلا ىلا لوخل ه هيفو روك ملا ثيدحلا هيف دروأ ( سانلا ىلا هربظ ب ىدا لوح فيك باب ) هلق

 هانعم نأب ىلامركلا باجأو « طقف ليوحتلا عوقو ىلع لاد ثيدحلاو ليوحتلا ةيفيكلا ةمجرتلا نال لكشتسا دقو
 نيبتي مل روكذملا ليوحتلا ناك امل : لاقف ماهفتسالا ىلع فيك ه هلوق رينملا نب نيزلا لمحو ؛.ًايعاد هنوك لاح هلوح
 ىلع وه لوقي هنأك كلذ ربخلا نم نيبتي مل امل هنأ رهاظلاو « ه | هنع ماهفتسالا ىلا جاتحا راسيلا وأ نيملا ةيحاذ نم هنوك
 اذه لحم نإ مث هلك هن أش ىف نميتلا هبجعي ناک هنأ تبث امل نعألا هبن احجي تفتلا هنأ جراخ نم دافتسملا نكل « ريبختلا
 ليوحتل اقباس عقو لابقتسالا نأ هرهاظ ( هءادر لوح مث ) هلق . ءاعدلا ةدادإو ةظعوملا خارق دعب ليوحتلا
 ليوحت نيب قرفلاو « لابقتسالا لاح هلوح هنأ ةيعفاشلا نم ريثك مالك ف عقوو ؛ ىمفاشلا مالك رهاظ وهو « ءادرلا
 اليقتسم ريصيف هتياغ فارحنالا غلبي ىتح ًافرحنم نوكي هطسوأو ليوحتلا ءادتبا ىف هنأ لابقتسالاو ربظلا

 نيتك ر ءاقستسالا ةالص ببساب - 8

 EE ت نب دابع نع رکب ى نب هللا دبع نع نایفس انشدح لاق دبعس نب يتق اشم -
 « ادر بلقو  نیتمک ر لصف قسنسا وا ینا



 هاه ۱۰۲۹-۱۰۲۸ ثيدحلا

ضالاب دورججلا ةالص نم لديلا ىلع رورحب وه ( نيدعكر ءاقسنسالا ةالص باب ) هل
 نيتعكر ةالص ريدقتلاو 2 ةفا

 هلوقو « ءادرلا ليوح باب » ىف بابلا ثيدح مدقت دقو « ردقم بوصنم وأ نايب فطع وه وأ « ءاقستسالا ىف

 « هلي ىنلا عم د تقولا ىنأ ةياور ىف « لي ىنلا نأ همع نع » هيف

VYمآ "نب ةابع حس ركب ییا نب دلا دبع نع ُنايفس انثدح لاق دمع نب هللا دبع اشو —  
 همع نع

 فربخأف : ُنايفس لاق  ةءادر بلقو « نيتعكر للصف لبق لبقتساو « قستسي للصلا ىلإ يلو ئىلا جرخ » لاق

 « لامشلا ل نیلا لمَ - لاق ركب ىلأ نع ىدوسسملا

 ىلا جورخلا باب د ىهو باوب الا لوأ ةمدقتملا ةمجرتلا نم صخأ ةمجرتلا هذه (ىلصملا ىف ءاقستسالا باب ) هلِوق

 « ىلصملا ىلا ءاقسقسالا ىلا جورخلا نييعت بابلا اذه ةياود ىف عقوو « ىلصملا ىلا نوكي نأ نم معأ هلال « ءاقستسالا

ألا دانسإلاب لصتم وهو « ةنييع نبا وه ( نايفس لاق ) هلق . اهتجرت ةياور لك بسانف كلت فالخم
 نم موو « لو

 نع نايفس نعرخآ هجو نم هجام نبا دنع هناف « قيلعتلا ةمالع بيذهتلا فىدوعسملا ىلع لع ثديح یزملاک قاعم هنأ معز

 دقو « هاجر ىف ىدوعسملا دحأ دعيال اذملو : لاق ىراخبلا هذخأ نبع ىردن ال ناطقلا نبا لوق اذكو « ىدوعسملا

 ىف ىدوعسملا اودعي مل مهنوك نم مزاي الو « هيف هخيش دم نب هللا دبع نع هذخأ هنأ رهاظلا نأب قاوملا نبا هبقعت

 وهو « ًادارطتسا اهداز ىتلا ةدايزلا ركذ امل و « هنع ةءاورلا دصقي مل هنآل هنع عضوملا اذه لصو نوكي ال نأ هلاجر

نبا معزو ظ همس نع ميم نب دابع نع وهو هدائساب مزح نب ورع نب دم نبا ىنعي ( ركب ىنأ نع ) لوق . لاق اك
 

 نم ةع زخ ناو هجام نبا هجرخأ ام كلذ نيب دقو . هأ ةدايزلا هذه ركب وبأ ذخأ نمع ىرد ال هنأ ًاضيأ ناطقلا

 هدنسم ىف ىديملا هجرخأ اذكو « همع نع مب نب دابع نع اهاور ركب ىنأ نوک نایب هيفو ةنييع نب نايفس قيرط

 لبق ىلص هنأ ركذ هنآل ةبطخلا لبق ةالصلا نأ ىلع لد ركب ىفأ كثيدح : لاطب نبأ لاق . ًانيبم ةنيبع نب نايفس نع

 ةالصلا لبق ةبطخلا ركذ ثيح ركب ىنأ نب هللا دبع هدلو نم ةصقلل طبضأو هو : لاق هئادر بلق

 ءاقستسالا ىف ةلبقلا لابةتسا ساب - ۰

 نأ دم "نب ركب وبأ ىنربخأ لاق ديعس نب بح انثدح لاق باهولا دبع انربخأ لاق دمت شو - ۸

 وأ - اعد امل هنأو « ىلصي لصلل ىلإ ج رخ هلل ىنا نأ هربخأ ئراصنألا ديز نب هللا دبع نُ هَريخأ ميغ 5 7

 ديزي نا وه فوك لّوألاو «ذزام اذه ديز "نبأ : هللا دبع وأ لاق « هءادر ل“وحو ةلبقلا لبقتسا وعدي نأ ارا

 ( دم انثدح ) هلق . ىلصملا ىف هلجأ نم حقت ىتلا ةيطخلا ءانثأ ىف ىأ ( ءاقستسالا ىف ةلبقلا لابقتسا باب ) هلق

 ديعس نب يح هنأ لمتحيو ىوارلا نم كدلا (وعدي نأ دارأ وأ اعد امل هناو) هو ءوعدي» ىلمتسملا ةياوروف (لصي

 كي مف هنع لال, نب نابلس ةءاور نم ملسم هاورو ًاضيأ كشلاب هنع بوأ نب ىح قيرط نم جارسلا هاور دقق



 ءاقستسالا باتك ١- هلك

 كانه هدئاوف ةيقب ىلع مالكلا مدقتو ؛ ىرخأ هب مزجبو ةران هيف كدب ناك هنأ کو « ءادرلا ليوحت باب م ىف مدقت اك
 لوألاو : ءاقستسالا ثيدح ىوار ىنعي (ینزام اذه ديز نب هللا دبع ) هلو « فنصملا وه(هللا دبع وبأ لات) هلق
 ىف ءاعدلا باب ١» ام عضاوملا قيلأو « انه هدحو ىم شكلا ةياور ىف ةدايزلا هذه تعقو اذك ديزي نبا وهو فوك
 ثيح امه ریاغت نایب نسحيف « اًثيدح ديز نب هللا دبع نعو ًائيدح ديزي نب هللا دبع نع هيف ناف « اباق ءاقستسالا
 ةقرو ىف هآر هنأكو ىنب.مشكسلا فرصت نم اذه لعلو :ركذ ديزي نب هللا دبل هيف سيلف بابلا اذه امأو ٠ ًاعيمج اركذ
 ىف ءاعدلا باب , ىف ىضم ىذلا ىأ « لوآلاو ه هلوق نوكي نأ نكميو « ًاطايتحا عضوملا اذه ىف هبتلكف ةدرفم
 هيب أ مسا لوأ ىف ءايلا ةدايزب ديزي نبأ وه « ءاقسقسالا

 ءاقستسالا ىف ماموللا مم مهمديأ سانلا عفد بسناب ل

 دیعص ن ىبحي لاق لالب نب ناملس نع سوا ىا "نب ركب وأ ا نامل نب بويأ لاق س ۹

 هللا لوسر اي : لاقف ةعجللا موي حا هللا لوسر ىلإ ودبل لهأ نم ٌةيبارعأ ”لجر ىآ » لاق كلام نب نأ تمم

 ےس مهدبأ منا فدو «وعدي هدب ا رفا هلو -د عفرف : سافا كله لایا توه «ٌةيشال گلم
 ون ىلإ لجرلا ىنأف « ىرخالا ةمجلا تناك ىتح رام انلز اف . انْزطم ىتح دجسملا نم انجّرخ اف : لاق . نوعدي 4 ٤ و ما 2 ا 9 . ٠ ١

 « ٌيرطلا حمو « رفاسلا شب هللا ةلوسر اي : لاقف اش لا
 هنأ كب ”ىنلا ن ÛÎ lae كيرشو دیعس ن ی نع رفەج ن د٤ قناع ءءوألا لاقو س كي

 ویس ضا ُتيأر ىتح هدي قد

 خويش نم وهو « لالب نبا ىأ ( ناملس نب بويأ لاقو ) هل . ًابيرق هيلا انرشأ دقو « ءاقستسالا ىف مامإلا ءاعدب
 ىأ قيرط نم قبمبلاو م وأو ليعامسإلا املصو دقو « قيلعتلا ةغيصب هنع قيرطلا هذه ركذ هنأ الإ « ىراخبلا

 لوسر ىلا لجرلا قاف) هلق . « ءادرلا ليوحت باب م ىف نتملا ةيقب ىلع مالكلا مدقت دقو « بويأ نع ىذمرتلا ليعامس]
 هازعم ىف فلتخاو « فاق اهدعب ةمجعملارسكو ةدحوملا حتفبأ رثك الل اذك (رفاسملا تشب هللا لوسراي : لاقف هيلي هللا
 قشب : ىناطخلا لاقو ءررضلا هيلع دتشا ىأ دتشا قشب هيف عقو هنأ یاطخلا كحو < لم ىأ قشب ىراخبلا ىف عقوف
 قثل و لحو اذ راص ىأ قيرطلا قثل : لاقي نيشلاو ةدحوملا لدب ةثلثمو مالب ىتعي < قثل د وه ام إو ‹ ءىشب سيل
 ماب قشم نوكي نأ لمتحيو : ىناطخلا لاق ء اهان ركذ ىتلا ليعامجإ أ ةباور وهو تلق رطملا ىدن هباصأ اذإ بوثلا
 ىف قشيل دجأ مل : لاطب نبا لاقو . ناتب راقتم ءابلاو يملاو طخلا قشم هنمو ؛ ةقلز قيرطلا تراص ىأ ةدحوملا لدي
 ىناذكو سراف نال ةفللا لم نم فاأةلاو نونلا فو .ىبنا بش ىأ نوالاب قشأ . قايحللارداوت قر. ىنعم ةغللا
 مالكىضتقم و . اهنم صلختي الر ومأ ىف لخدي نع ناك اذإ قش لجرو « ایف قلع ىأ ةلابحلا ىف ىظلا تشن : حاحصلا
 عاركل ءدضنملا »نق « اولاق مال ةغللا يف هجو هل لب كلذكس يل و ‹ فيحص: ىراخبلا ةياور ىف عقو ىذلا نأ ءالؤو



 ۵۱۷ ۱۰۳۱ - ۱۰۳۹ ثيدحلا

 نع هرحيو قشابلا فعضك هنع زو رفسلا نع فعض انه قشب ىنعف اذه ىلعف « مدقتي لو رکا ةد حتفب قشب

 ليقف لعف هنم قتشا ولف « فورعم رئاط قشابلا “)نيب رغلا ليذ ىف ىسوموبأ لاقو . ديصي الو ديصلا رفني هال ددصلا

 ريسلا نم هب عطق ىأ قب ىنعم نوكي اذه ىلعف ‹ ةفخ ىف هعطق هكشيو بوألا ىشب لاقيو : لاق« عنتما ال قب

 ناف ؛ فيحصتو هو « انب لصتا امم ءىش ىف هرأ لف ةثلثمو ةدحومب قثب تاياورلا ضعب ىف عقرأم امأو . همالك ىهتنا

 ريثكى أ نبا وه رفعج نب دمو « هللا دبع نب نيزعلا دعوه (ىسيوالا لاقو) هلو . انه هل ىنعم الو راجفنالا قبلا
 طقسو « هدعب ىذلا بابلا رخآ ىف ةي ركو تقولا ىنال تيثو ىلمتسلا انه تبث قيلعتلا اذهو . ليعامسا وخأ ىثدملا

 هيلع مالكلا یتایس اک جرختسملا ىف ميعت وبأ هلصو دقو « تاوعدلا باك ىف عيمج ا دنع روكذم هنآل ًاسأر نيقابلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ كانه

 ءاقستسالا ىف هدب مامإلا عفر صا - ٣
 ت
- 

oنسل داتق نع ديعس نع دع ىلأ ”نباو حم اند راشب نہ دم اشم - ۳1  

 « هيطبإ ضایب یر تح مفر هنإو « ءاقستسالا ىف الإ هلاعد نم ءىش ىف هيدي مقرب ال كم هبا
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 : ديشر نبا لاق « ىلمتسملاو ىوخلا ةباور ىف ةجرتلا هذه تقبل ( ءاقستسالا ىف هدي مامإلا عفر باب ) هلق
 لعفي نكي مل هنأ ىهو هدئاز ةدئاف ديفتل  هتنمضت اهلبق ىتلا ةمجرتلا تناك نإو هدب مامإلا عفر ريركستب هدوصقم

 صيصنتلا دصق اک هدي مامإلا عفر ىلع لوألا دصةلاب صيصنتلا دصق نوكي نأ لمتحو : لاق « ءاةتسالا ىف الإ كلذ

 هذ دصق نوكب نأ زوجيو : لاق . مامإلا عفر هعم جزدنا نإو « سانلا عفر ىلع لوألا دصقلاب ىلوآلا ةمجرتلا ىف

 ىف راركت ال : هلصع ام رينملا نب نيزلا لاقو . ىنا « هيطبإ ضايب ىري تح » هلوقل هدب مامإلا عفر ةيفيك

 ىف مامالل نيديلا عفر تابثال ةيناثلاو ٠ نيديلا عفر ىف مامإلا نيمومأملا عابتا نايبا ىلوآلا نال « ني_تمجرتلا نيتاه

 نع عبدز نب ديزي ةباور ف ( سنأ نع ةداتق نع ) هلق . ةورع بأ نبا وه ( ديعس نع ) هلق . ءاقستسالا
 لك ىف عفرلا فن هرهاظ ( ءاقستسالا ف الإ ) هلق . هيي ىنلا ةفص ىف قاین اك 4 مهثدح اسنأ نأ ةداّتق نع » ديعس

 اهدرفأ دقو « ةريثك املأ مدقت دقو ءاقستسالا ريغ ىف عفرلاب ةتباثلا ثيداحالاب ضراعم وهو « ءاقستسالا ريغ ءاعد

 ثيدح لمحو « ىلوأ اه لمعلا نأ ىلإ مهضعب بهذف ٠ ثيداحأ ةدع اف قاسو تاوعدلا باتكىف ةجرتب فنصملا

 عما لجالروكذ ملا سنأ ثيدح ليوأت ىلإ نورخآ بهذو . هريغ ةيؤر نن مزلتسيال كلذو « هتيؤر ىن ىلع سنأ

 بلاغ نأ هديؤيو « هيطبإ] ضايب ىرب ىتح ه هلوق هيلع لديف غيلبلا عسفرلا امإ ةيصوصخم ةفصىلع ىندنلا لمح نأب

 ءاقستسالا دنع هنأكو < ءاعدلا دنع امطسبو نيديلا دم هب دارملا امن ءاعدلا ىف نيديلا عفر ىف تدرو ىتلا ثيداحألا

 هاور املف كلذ ىف نيديلا ةفص امأو « هيطب] ضايب ىرب ذئنيح هنو هاتذاح ىتح هجو ةبج ىلإ امهعفرف داز كلذ عم

 ثردح نم دواد نالو « ءامسلا ىلإ هيفك ريظب راشأف قسنسا د هللا لوسر نا ١ سنأ نع تباث ةيأور نم ملم

 ةعبطلا 409 ةنس قوتملا ىورحلا لم نب دحأ ديبع ىبأل نيبيرغلا ني ملا ىلع ليذلا فاّؤم ه١4 ةنس قوتلا ىتاهفصالا ركب ىنأ نب لع



 ءاقستسالا باتك -6 0۱۸

 ی لاق ا ضان تيار ی دا لب اعا لر د هقواذكم ی اها ا
 هليصحتو ءىش لاؤسب اعد اذإو ؛ ءامسلا ىلإ هيفكروبظ الءاج هدب عفري نأ ءالبلا عفرل ءاعد لك ىف ةنسلا : ءاملعلا لاق
 لؤافتلل هريغ نود ءاقستسالا ىف نيفكلا روبظب ةراشإلا ىف ةمكمجلا : هريغ لاقو . ىهتنا ءامسلا ىلإ هيفك لعحب نأ
 ضرألا ىلإ باحسلا لوزن وهو لوئسملا ةفص ىلإ ةداشإ وه وأ « ءادرلا ليوحت ىف ليق ا نبل ًارهظ لاحلا بلقتب

 ترطمأ اذإ لاق ام ساپ - ۴

 وصي ااو باص : ه"ريغ لاقو . ”رطلا : (بْيَك سابع نا لاقو

 نع را ديبع انّريخأ لاق هلا دبع انريخأ لاق ئزورلا نسحلا وبأ لتاقُم ”نبا ره دم اشو - ۲
 « اًمفان ًابيص : لاق طملا ئأر اذإ ناك للّ ہللا لوسر نا » ةشئاع نع دمع نب _مساقلا نع عفان

 عفان نع ليقع ئعازرألا اورو . هللا ديبع نع ىح نب ساقلا بات

 اذك (ترطم اذإ) هلق . ةيماهفتساوأ ةفوصوم وأ ةلوصوم « امد نوكت نأ لمتتحي ( لاقي ام باب ) هلق
 ىف رطمأو يلا ىف رطم لاقي : ليقو « روهجلا دنع ىنمب امهو ىعابرلا نم « ترطمأ ه نيقابللو ىثالثلا نم رذ یال
 لوق وهو كلذب هع ةحلط ىبأ نب ىلع قيردط نم ىربطلا هلصو ( رطملا بيصك : سابع نبا لاقو ) هلو . رشلا

 ثيدحل سابع نبا رثأ ةبسانم : رينملا نبا لاق . ازاجم كلذ قلطأ هلعاو « باحسلا بيصلا : مهضعب لاقو « رولا

 لاقو . اريثك هل عقب اذهو <« ةمجرتلا ىف هريسفت فنصملا مدق « ابيص » هلوق عوفرملا بابلا ثيدح ىف عقو املةشئاع

 فصو ثيدحلا ىف ركذ الو « ةهوركم لاوحأب نرق نآرقلا ىن هركذ ىرج امل بيصلا نأ ةبسانملا هجو : نيزلا هوخأ

 باصأو باص :هريغ لاقو) هلق . داضو عفان ىلا مسقني هنأو رطملا هنأ سابع نبا لوقب نيبي نأ دارأف عفنلاب

 هعراضف باصأ امأو ؛ باص عراضم بوصي نا ثيح نم لكشتسا دقو ؛ تاياورلا عيمج ىفعقو اذك ( بوصي

 ءاكح اک باصناو لصالا ىف ناك هلعلف بوصي باص نم وهو ديس لعفلا نم هريدقت بيصلا ةديبع وبأ لاق « بيصي
 بوصي رطملا باص لاعفالا بحاص هاكح ام دارا وأ « بوصي دعب باصني تطقس اک نونلا تطةسف حملا بحاص

 ‹ كرابملا نبا وه هللا دبعو « لتاقم نبا وه ( دمع انثدح ) هلق . ريخأتو دقت هيف عقوف ضرالا باصاف لزن اذإ
 عفان عمس دقو « قيدصلا ركب ىلأ نبا ىأ دم نب مساقلاو « سع نبا ىلوم عفان و ‹ ىرمعلا رمع نبا وه هللا ديبعو

 دق ًارمعم نأ عم < هنع ةءاورلا هذه ىف لزنو مساقلا نم هللا ديبع عم اذكو « اهنع ةياورلا هذه ىف لز'و ةشئاع نم

 (امفان ابيص مبللا ) هلو . هنع قازرلا دبع هجرخأ دنسلا نم عفان طاقساب هسفن مساقلا نعرمع نب هللا ديبع نع هاور
 هنأكو بيصال ةفص امفانو « هلعجا ىأ ردقم لعفب بوصنم ابيصو . امهريغل مهلا طقسو ىلمتسملا ةياور ىف اذك
 ةشناع نع ء ءاطع ةياور نم ملم هجرخ| دقو « رصتخم هجولا اذه نم ثددحلا اذهو . راضلا بيصلا نع ام زرتحا

 ىاسنلاو دواد وأ هجرخاو «ةحر رظملا ىأر اذإ لوقيو هبجو ىف كلذ فرع حير موي ناك اذإ ناک و هظفل و امات

 فشك ناف « لمعلا كرت ءامملا قفأ ىف اثشان ىأر اذإ ناک و هظفل و هنم حضوأ شاع نع ءىناه نب يرش قي رط نم

 ةشئاع نع اضيأ . اطع ةياور نم قلخلا ءدب لئاوأ ىف فنصبلل ىأيسو « امفاث ابيص مبللا : لاق ترطمأ ناف هللا .دمح



 ه۹ ۱۰۳۲۲-٠٠٣۳۳ ثيدحلا

 اذه إل داع موق لاق اي هلعل ىردأ امو, هيفو « هجو ريغتو ريدأو لبقأ د هيفو لوالا قشلا ىنعم ىلع ارصتقم

 اديقم ةكربلاو ريخلا نم دايدزالل رطملا لوزن دعب بحت روكذالا ءاعدلا نأ حرش ةياورب فرعو « ةبألا (ضراع

 روكذملا رمع نب هللا ديبع نع ىدقملا مدقم نب ءاطع نبا ىأ ( ىح نب مساقلا هعبات ) هل ٠ ررض نم رذح ام عفدب

 نب مساقلا همح نع دم نب مدقم نع ديحوتلا ىف ىراخبلا جرخأ دقو . ةلوصوم ةياورلا هذه ىلع فقأ ملو « هدانساب

 ةءاور نم دارفالا بئارغ ىف ةعباتملا هذه لصو ىنطقرادلا نأ ىاطلغم معزو « اذه ريغ ائيدح دانسالا اذبب ىع

 هلق . ىح نب مساقلا ظفل ىراخبلا نتم نم اهنم طقس هتخسن ناك نإ الإ اقباطم كلذ سيل : تلق . هللا ديبع نع يحب

 نع« ةليلو موب لع و ىفىتاسنلا امجرخأف ىعازوالا ةباور اماف « كاذك ىنعي (عفان نع لیقعو یعازوالا هاورو)

 نم « تايناليغلا ٠ ىف اهاني ورو « اعفان لدب « اینه » هظفلو اذہ ىعازوألا نع لسم نب ديل ولا نع دلاخ نب دوم

 نبا ةياور ىف عقو كلذكو « هرك ذذ عفان ىنثد> ىعازوالا انثدح الاق قعنإ نبا وه بيعشو ديلولا نع ميحد قيرط

 دفو ؛ هتي وست و ديلولا سيل دت نم ىيخي ناك ام اذهب: لازو « هجام نبا هجرخأ عفان ىنثدح ىعازوألا نع نيرشعلا ىلأ

 ميحد ةياور نم دافتسيو « ةياورلا هذه ابحجرأو للعلا ىف ىنطقرادلا هركذ اريثك افالتخا ىعازوالا ىلع هيف فاتخا

 لاق : ىنامركلا لاق ء اضيأ ىنطقرادلا اهرك ذف ليقع ةياور امأو . هافن نمل افالخ < عفان نع ىعازوالا عامس ةع

 نأ قف معأ ةياورلا نال « ىناثلا ىف مومعلا ةدافإل بولسالا ريغت ناكف « ىعازوألا هاورو لاق مش مساقلا هعبات الوأ

 ىلع هايور انوكي نأ لمثحيو « هللا ديبع هاور اک عفان نع هايور ان وكي نأ لمتحيف ظ ال مأ ةعباتملا ليبس ىلع نوكت

 انيب امل سالا سفن ىف عقاولا هنأ عم ةدابعلا ىف ننفتلل كلذ عنص هنأ لاتحا كرت مل ىردأ امو . ىهتنا ىرخأ ةفص

 وأ عفانو ىعازوالا نيب ةطساو لاخد] ىلإ عجرب اإ نطةرادلا هركذ ىذلا فالخلا نآل ةقفتم عيمجا ةياور نأ نم

 2 ةشئاع نع مساقلا نع هاور امفان نأ ىف اوفلتخي ةافرلاو « عفان نع اموكب ىعازوألا ةياورديق دق ىراخبلاو ءال

 عبات هنآل امهتءب اتم نم برقأ مسالا ةعباتم تناكامل نكل « ليقع ةياور كلذكو « ةفلاذعال ةعباتم امن وك اذهب رظف

 ةرابعلا ف نئفت اهدرفأ املو امهنم اهدرفي نأ نسح هخيش ىف اءبات امهو هللا ديبع ىف

 هتيم لك راحتی یتح راعلا ىف رم نم تصاب - ٤
 يأ نب وا دبع “نب قاحسإ انثدح لاق ئعازوألا ات ربخأ لاق هللا دبع انربخأ لاق د شو - ۴

 هللا لوسر انيبف « ھم ئا لوسر دبع ىلع ةدس سانلا تباصأ » لاق كلام نب أ ىنثدح لاق ئراصنألا ةحلط

 فأ انل ها عداف « لالا عاجو « لالا تلله « هللا لوسر اي : لاقف ٌيارعأ ماق ةمجللا موي ربما ىلع بطخم هِي

 نع لزني 0 9 « لابجلا لاا با راق لاق ةع رق ءامسلا ىف امو هيدي ل شا كوس مقرف : لاق . انيمي

 محلا ىلإ هيلي ىذلاو يذلا دعب نمو دنلا ىفو كلذ انّموي انرطف لاق . هتيم ىلع راحتي رطل تيار ىتح هربنم

 مقرف ءال هَل عدا « لاما ٌقرْعَوهانبلا عديت فا لوسر اي لاف ريغ ”زجنو وأ ةيارعألا كلذ ماقف . ىرخألا
 ت I ا 2 0 4

 ٤ تخ ر الإ عامسلا نم ةيحأن ىلإ هديب ا لعج اه : لاق . انيلع الو انيلاوح مالا : لاقو هيدي هلي رشا لوو
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 ذل ةيحان نم 50 ف: : لاق ارش - ةانق یداو - ىداولا لاس تح « قبولا لثم ىف دلا تّراص ىح

 » دولاب ثدح

 ةلصاوم ىنمع هنأ انه اهقيلأ ناعم ىتأي لعفتو « رطملا عوقول ضرعت ىأ ءاطلا ديدشتب ( رطم نم باب ) هلو

 لاق سنأ نع تباث نع ناهدأس نب رفمج قبرط نم ملسم هجرخأ ام ىلإ راشأ هلعلو « ركضت وحن ةلبم ىف لمعلا
 نب وكتب دبعلا بيرق هانعم : ءاملعلا لاق ءهبرب دبع ثيدح هنآل لاقو رطملا هباصأ ىتح هب کلپ هنا لور س و
 هلوقب مجرت كلذلف ادصق ناك امن إو اقافتا نكي مل لب هتيحل ىلع رطملا رداحت نأ نيب نأ دارأ فضلا ناكر هذ
 هيكل « فقسلا فكو ام لوأ ربنا نع لزنل هرايتخاب نكي مل ول هنآل « هيلع رطملا لوز“ دصق ىأ « رطمت نم
 باب ١ ىف فوتسم سنأ ثيدح ىلع مالكلا ىضم دقو . ب ةتيحل ىلع رداحت ٹی هلوز' رک ىتح هتبطخ ىف ىدام

 « ءادرلا ليوحت

 را تبع اذإ بسب - ٥
 5 ا ع ہک

 لوقي نأ حمس هنأ ذ
 يج ىنربخأ لاق رفعَج نب دم انربخأ لاق رم ىبأ "نب ديعس اشو - 4 0 5 8 4 0 ٠

 و 7 1 1 0 ١

 6 م ىبلا هجو ىف كلذ فرع تبه اذإ ةديدشلا حرا تناك»

 نأ ءاقستسالا باويأ ىف ةمجزتلا هذه لود هجو ليق : لعفوأ لوق نم عنصيام ىأ (عيرلا تبه اذإ باب ) هلق
 . ابوه دنع عئصي أم حاضي | ىلع هيبنتلا ًايبرق قمم دقو « هيقعت بلاغلا ىف حيرلاو ءرطملا لوز: ءاقستسالاب بولطملا

 ناك لَم ىنلا نأ سنأ نع ةداتق نع حح دانساب ىلعي 00 هلي , ىف ىل الا ةشئاع ثيدح ىف عقوو

 لع ةداب ددو يدب ضر | امرك یم بدرعا و ف ترمأ اًيريغ نم ةللانأ فا ميلا : لاق ةديدش حير تجاه اذإ

 «ىاسنلاو دواد فأ دنع ةريره ىنأ نعو « ىذمرتلا دنع ةشئاع نع بابلا فو . ات "اور ةقثل اط وق بحي ديمح ةياور

 ةفيفخلا خرا جرخم ةديدشلاب خرا فصو ىف ةياورلا هذه ىف ريبعتلاو . م ريغ نعو قاربطلا دنع سارع نبا نعو

 هبيسب فاخ ام ثودحو لاوحألا فالتخا دنع هيلا ءاجتلالاو < هلل ةبقارملاب دادعتسالا هيف و . ملعأ هللا 2

  55 ۲٦اهلا ا 2 سم ”ىبنلا لوق بسب 6

 لاق ا “ىنا ا سابع نا نغ لها نع كلا نع 1 امدح لاق لس اشم س ٠م

 «ر وا داع "تكلمأو 1 انسلاب كاد 2

 [46.م , ۳۲۰١ < ۳۴٤۳ : ىف فارطأ _ ٠۰۴۰ ثيدحلا ]

 ىذلا سنأ ثيدح صيصخت ىلإ ةراشإ ةمجرتلا هذه ىف :ريذملا نب نيزلا لاق (ابصل اب ترصن قلب ىنلا لوق بان) هلو
 نوكي نأ لمتحيو « اهريغ نود اهب رسي ام نوكي نأ هل اهرصن ةيضق نال حيرلا عاونأ عيمج نم ابصلا ىوس اه هلبق
 هلوقب دارملاوهو بازحألا ةوزغ ىف عقو كلذ نآل كلذ نع ًاررخأتم هل اهرصن نوكي نأب امإ همومع ىلع سنأ ثيدح
 هتادعأ كالهإ ببسب هل اهرصن نوكي نأب امإو هريغو دهاج هب مزج ام (اهورت مل ًادونجو اعر مهلع انلسراف) ىلاعت



 1 ١٠م4 ثيدحلا'
 ا ص ع حل ست

 باحسلا فل ۇت ايصلاف ًاضيأو . ل امحر افوءر مهب ناك وهو هتمأ ةاصع نم ًادحأ كلمت نأ اوبھ نم یشخیف

 نأ ىضتقي كلذو < هنع ىرس ترطمأ اذإ ناك هنأ ىضاملا ربخلا ىف عقو دقو ) ذئنيخ عقب بلاغلا ىف رطملاف ‹ هعمجتو

 ( لم انثدح) هلق . لعأ هللاو روكنملا صيصختلا ىلع كلذ ركعبف ام وبه دنع فوختلا عقي اء ًاضيأ اصلا نوكت

 باب لباقت امال فاقلا حتفب لوبقلا اه لاقي ةروصقم ةدحوم اهدعب ةلمبملا حتفب (ابصلاب) هلق ٠ ميهاربا نبا وه

 لوبقلا نوكة ساغلا فيطل نمو ‹ داع موف 5 تكلمأ ی ىهو رو: دلا اهدضو ‹ سمشلا قرشم نم امم ذإ ةيعكسلا

 مل امئأ داع ةصق ىف هركذتس امل ابصلا نم دشا روبدلا نأو < رابدإلا لهأ تكلهأ روبدلا نوكو لوبقلا لهأ ترصن

 E هات ةفأر هنا لع املو : )ا نم مه یر لهف ىلاعت هلا لاق < مهتاصأتسا كلذ عمو روما ردف الإ أهم جر

 كلذ عمو « ةدشلا نم اهيسب مهباصأ ا نيماملا نع مهليحر ببس تناكف ابصلا مويلع طاس اولسي نأ ءاجر هموقب

 , عبرألا تابجلا نه ببت عبرالا هذهف « لامثلاو برجل ا ًاضيأ حايرلا نمو . ميلصأتست لو ًادحأ منم كالت لف

 فا دو و امد تالا نوكسو نوذلا حتفب ءابكنلا اهلا لاقي اهنم نيتيج نيب نم تبه حير ىأو

 ىلاعت هللا ءاش نإ قلخلا هدب ىف ثيدحلا اذه دئارف ة2ة, ىلع مالكلا

 ٍتابآاو ولززا ىف يقام بسا - ۷
 ىلأ نع جررعألا نمحرلا دبع نع دانّإلا وبأ انرمخأ لاق ٌبيعش نربخأ لاق نالا وبأ (نشرِو - ۴۹

 ريت و« نام زا :براغو زازا راکت علا ضعي ىتح ةعاسلا موقت ال د لطم ىبلا لاق : لاق ةريره

 « ضيفيف "للملا ”كسيف كسب تح - "لققلا عقلا وهو - ج رها كيو « نفل

 ع نا ى عنا نع نوع نا اح لاق نسحلا ك اخ اح لاق ىنا 7 ۳ او د 00١.٠ 54

 ملط اسو « نتفلاو ةلزال زا لانه : لاق لاق . اندمت ىو : اولاق لاق . ان ىفو انءاش ىف انل كراب لا م لاق

 « ناطبشلا نرق

 [ ۷١۹٤ : ىف هفرط ٠١9 ثيدحلا ]

 عودا ىلإ ىضفملا فوختلا بجو ةديدشلا ځرلا بويه ناک ال لبق ) تايآلاو لزالزلا ىف ليق ام باب ) هلو

 . طارشأ نم لزالزلا رك أ نأ ىلع ربخلا ىف صن دقو اسال « كلذي ىلوأ تابألا نم اهون ةلرلزلا تناك ةباثإلاو
 الاغ عمتي اهوحنو ةلرازلا دوجو نأ ءاقستسالا باوبأ ىف ةمجرتلا هذه لاعدا هجو : ريثملا نب نيرلا لاقو « ةعاسلا
 دنع لوقلا ىف هطرش ىلع تبث مل هنأ نيبي نأ فنصملا دارأف هصخع ءاعد رطملا لوزنل مدقت دقو « رطملا لوزن عم

 « ةعامجو قحساو دحأ لاق هبو « فالدخالا هيف رذنملا نبأ یک ؟ اهدوجو دنع ىلدي لهو ‹ ءىش اهوحتو لزالزلا

 یورو . هريغو قازرلا دبع هبرخأ سايع نبا نع كلذ حصو : ىلع نع ثيدحلا ةع ىلع هب لوقلا ىمفاشلا قلعو

 تايآلا ةالص 5 ًاعوفر ةد اع نع ريمع نب ديبع قب رط نم هریک ىف نابح نبا
 دروأ 5 ‹تأدج عبدأو تامكر تس

 ضرد نأ وهو نحرلا ديع نع دانولا يآ قيرط نم ةر ره ىأ ثددح امهدحأ : نيش دح بابلا اذه ىف فنصملا

 قوتسم هيلع مالكلا قأيسو ‹ ثيدحلا ءلزالرلا رثكتو معلا ضبةإ ىتح ةءاسلا موقت ال » ًاعوفرم هنع جرعألا

 ىرابلا حت م5 چ م
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 هلوق ىف فلتخاو . قاقرلا ىفو ةاكرلا فو انه اعطق هنم ركذو « الوطم كانه ثيدحلا اذه جرخأ هناف نتفلا باتك ىف

 موب برق دارملا ليقو ٠ لوطلاو رصقلاب راهلاو ليللا ىف توافتتلا رظي الف هرهاظ ىلع ليقف < نامزلا براقتي »
 ريخلا مدعو رشلا ىف نامزلا كلذ لهأ براقتي دارا ليقو « ةعرسب ةليللاو مولا بهذرف ةثربلا بهذت ليقو ؛ ةمايقلا
 « نامزلا برتقي ىتح  هلوق حرش ىف ىوونلا لاتو . نقفلا ةرثكل دحأ ةدم) لوطنو لودلا رودص براقتت لدقو
 ماعلا نامزلا برق هانعم لب لاق اك سيل و ٠ لصاحلا ليصحت نم وه لاقو قامركلا هاهوو « ةما.قلا برقت ىح هانعم
 رمع نبا ثيدح ىناثلا ثيدحلا رام كلا وونالا نع کدام عقب هبرق دنعو « ةمايقلا موي وهو صاخلا نامزلا نم
 تاياورلا هذه ف عقو اذكه « نتفلاو لزالزلا كانه : لاق . اندجن فو اولاق ه هيفر ثيدحلا « انماش ىف انل كراب ميلا د
 ىنلا ركذ طقس : ىسباقلا لاقو . يلب ىنلا ركذي مل  كراب مهللا د لاق رمع نبا نع فوقوملا ةروصب انل تلصتا ىلا

Eلآ نم ىرصبلا نسحلا نب نيسحلا ةياور نم وهو . ىنا ىأرلاب لاقي ال هلثم نال هلم د الو < ةخسذأا نم  

 قتأيس اک مل ىنلا ركذب هيف احرصم نوع نبا نع نامسلا رهذأ هاورو « عفان نع نوع نب هللا دبع نعراسي نب كلام
 ىلاعت هللا ءاش نإ هعفرب حيرصتلا ىلع رهزأ قفاو نم هيف ركذن و « كانه ًاضيأ هيلع مالكلا ىتأيو « نتفلا باتك ىف
 اولا د نيقاحملل ءاعدلا دنعرخالا ثيدحلا ىف اک ةباحصلا نم رضح نم ضعب كلذ لئاث < اند ىفو اولاق » هيف هلوقو
 »2 نبرصقملاو

 رك ا جزر نولجبو) [ ةف ولا ۸٣ ] یلاعت للا لوق ساپ - 8
 5ك : قاع نا لاق

 دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ناسيك نب حلاص نعشلام ينث ذج ”ليعامسإ شو - ۸
 نسم "تاکو امس رثإ ىلع ةيبيدلاب رعبصلا ةالص ياك هللا ”لوسر انل ىلص » لاق هنأ بلا دلاخ نب ديز نع
 5 ما 1 وسرو هلا : اولاق ؟ > ر لاق اذام نورد له : لات سانلا ّلَع رفا او ىنلا فرصنا الف « ليللا

 « کو کاب رفاکی ب نمؤم تااذف هتجرو هللا لضفب انرطُم لاق ن امأف « رفاکو یی نیم یدابع ني جبصأ : لاق
 « کو کاب ”نمؤم ی "فاك كلذف اذكو اذک ءونہ لاق نم امأو

 نوكي نأ لمتحم ( کرکش سابع نبا لاق ( نوبذکت مكنأ مكقزر نولمجو اپ ىلاعت هللا لوق باب ) هلق
 ريبج نإ ديعس نع رش ىنأ نع مشه نع » روصنم نب ديعس هاور ام هل دبشإو ؛ كلذك اهأ رق سابع نبا نأ هدام

 نبا هجرخأ هجولا اذه نمو « حي دانسإ اذهو «نوبذكت ذأ كركش نولمجتو أرقي ناك هنأ سابع نبا نع
 هللا لوسر دبع ىلع سانلا رطم د لاق سابع نبا نع ليمز ىأ قيرط نم لسه ىودو ٠ دئسملا ريسفتلا ىف هب ودم
 هلوق ىلإ « موجنلا عقاوع مقأ الف : ةيآلا هذه تلزتأف د ,رخآ ىفو بالا ىف دلاخ نب ديز ثيدح ومن ركذف « هَل

 ل لوطت الو د ىأ خسانلا نم تطقس « الد لعلو « خلاب اذك : قالوب ةعبط شاھ ( ١

 ةفاسملا نمز رصقو ميلافألاو ندملا نيب ام براقت نمرصدلا اذه ىف مستو اع ثيدحلا ىف روكذملا براقتلا ريسفت برقألا ( ؟ )
 لعأ هلاو . كلذ ىلإ امو ةعاذإلاو تارا.لاو تارئاطلا عارتخا ببسي اهب



 o ۱۰۳۸ ثيدحلا

 قلعملا سابع نبا رثأ وحن ىور دقو « دلاغ نب ديز ثيدحل سابع نب ارثأو ةمجرتلا ةبسانم اذ فرعو «نوبذكت

 نمحر لا دبع ن قيرط نم ديم نب دبع هجرخأ  ةءارقلا ىلع ال ريسفتلا ىلع لدي هقايس نکل ىلع ثيدح نم ًاعوفرم
 ةءارقلا ىف لبق دقو ء اذك ءونب انرطم نولوقت « مكركش نولعجت : لاق « ؟-ةزر نولعجتو د ًاعوف سم ىلع نع ىلسلا

 ركشلا هب يلع بجو ىذلا قزرلا نولعجتو ىنعلا : ىربطلا لاتو . مكقزر ركش نواعجو هريدقت فذح ةروهشملا

 دلاخ نب ديذ نع) وق . ىدع نب مثيلا نع ىربطلا هلقن ةءونش دزأ ةغل ىف ركشلا نم قزرلا لب ليقو « هب کبیذکت

 ىلأ نع: لاقف هتلاديبع اممخيش نع هاورف ىرهزلا هفلاغو « كلذ ىف هيلع فايل ناسيك ن ب اص لوقي !ذكم (ىنبجلا

 ةدع ًاعيمج ةريره آو دلاخ نب ديز نم عمم هللا ديبع نال < نيقب رطلا ححصف حلاض ةياور بقع للم هجرخأ ةريره

 , اذه نع ةراتو اذه نع ةرات هب ثدخ اهبنم اذه عم هلعلف « تنز اذإ ةمالا ثيدحو فيسعلا ثيدح اهم ثيداحأ

 یورو « ةناوع ىلأ نع هللا ديبع نم هل هعامسب اص حرص دقو . هيلا ريشنمم اک اهظفل فالتخال امبعمجي مل ام]و

 هثيدحو « ةرابطلا ىف مدقت اک ةئوميم ةاش ىف سابع نبا ثيدح اهنم ثيداحأ ةدع ىرهزلا ةطساوب هلا ديبغ نع حلاص

 ذاوج هيفو « انب ىلص ىأ ءابلا ىنمم ماللاوأ « اناجأل ىأ (انل ىلص) ھلو « ىحولا ءدب ىف مدقت اک لقره ةصق ىف هنع

 تي“ لاقي ٠ لقثتو اهؤاب ففختو ريغصتلاو ةلمبملاب ( ةيديدحلاب ) هلق . ىلاعت هلل ةالصلا امتإو ًازاجم كلذ قالطا

 (ءامس) هلو هىثلا بقعي ام وهو روهشملا ىلع ةثلثلا نوكسو ةزمملا رسكب ( رثإ ىلع ) هلوق . كانه ءابدح ةرجشي

 اذك ( ليلا نم تناك) لوق . ءامس ىمست ولغ ةبج لكو ءامسلا ةبج نم لزفي هنوكل ءامس هيلع قلطأو رطم ىأ

 له) هلق . هناكم نم وأ هتالص نم ىأ ( فرصنا الف) هلو . دارفإلاب « ةليللا نم , ىوخلاو ىمتسسللو « كلل

 « ةليللا مكبر لاقام اوعمسن ملأ د ىتاسنلا دنع ملاص نع نايفس ةياور ىف عقوو « هيبنتلا هانعم ماهفتسا ظفل ( نوردت

 حبصأ ) هلق . ةطساوب وأ ةطساو الب هللا نع اهذخأ ب ىنلا نوكي نأ لمتحن ىهو ةيملإلا ثيداحألا نم اذهو

 مييلع كل سيل ىدابع نإ ١ ىلاعت هلوق لم فالخم رفاكو نمؤم ىلإ ميسقتلا ليلدب مومع ةفاضا هذه ( ىدابع نم

 ةئيرقب كرشلا رفك اته رفكلاب دارملا نوكي نأ لمتح ( رفاكو ىف نمؤم ) هلق . فيرشت ةفاضإ اهناف ( ناطلس

 هللا لزنيف نيبدحب سانلا نوكي د عوف م يللا ةيواعم نع يللا مصاع نب رصف ةياور نم دمح الو , ناعإلاب هتلب اقم

 « ةمعنلار فك هب دارملا نوكي نأ لمتحيو « اذك ءوئب انرطم : نولوةي نيكرشم نوحبصيف هقزر نمءامسلا نم اقزر مهيلغ

 ةياود فو <« ىف نمآ كلذف ىلعىنئأو یایقسیلع ىفدمح نم اماف :نايفس نع حلاص نع سعم ةياور ى هلوق هيلا دشريو

 دنع ةريره ىنأ ةياور فو « ىتمعن رفك د لاق وأ « ىف رفكو » هرخآ ىف لاتو هوحن ىليعامسإلاو ىئاسنلا دنع نايفس
 حبصأ د سابع نبا ثيدح ىف هلو « اهم تيرفاك جين قيرف منشأ الإ ةت نم داغ لع دعت امن لز لس

 « ىعفاشلا مالك كلذ نم هيلع تفقو ام ىلعأو « معلا لهأ نم ريثك هلح لوألا ىلعو « رفاك مهنمو رك امش سانلا نم

 رطم هنأ ىلإ رطملا ةفاضإ نم نونعي كرشلا لهأ ضعي ناك ام ىلع اذككو اذك ءوئب ان رطم لاق نم : < مالا د ىف لاق

 نمو « ًاثيش هريغل الو هسفنل كلم ال قولخع تقولاو تقو ءونلا نآل هلي هللا لوسر لاق اک رفك كلذف اذك ون

 اح ىنسي « هنم ىلا بحأ مالكلا نم هريغو « ًارفك نوكي الف !ذك تقو ىف ان رطم ىنعم ىلع اذك ءونب ان رطم لاق

 نيبهذم ىلع كلذ ىف تناك برعلا نأ « ءاونالا باتك » ىف ةبيتق نبا ىكحو « ثيدحلا قالطإ لمح كلذ ىلعو  ةدانلل

 رمقلا لزانم ىه ىلا نيرشعلاو ةي أملا موجنلا نم برغملا ىف محن طوقس ءونلا ىنممو : لاق « يعفاشلا هركذام وحن ىلع



orfا ا و ا ا ی ا و د ءاقستسالا تاک 0  
 الو « ضن اذإ ءان نم ذوخأم وهو « اهنم محي عولط ءونلا لب : نورخآ لاقو . طقس اذإ ءان نمذوخأم وهو : لاق
 كلذ لازيال برغملا ىف رخآ هعولط لاح عقو قرشملا ىف علط اذإ اهنم محي لك نال تقولا ىف نيل وقلا نيب فل اخت
 اوناكو : لاق« ايرقت موب رشع ةثالث اهنم دحاو لكل ناف «ةئسلا ءاهناب نورشعلاو ةن املا ىهتذت نأ ىلإ ًارمتسم
 هلعجو مهلوق عرشلا لطب أف  هتءالعب امإو مهمعز ىلع هعنصب امإ ءونلا ةطساوب ثيغلا لوز. نأ نونظي ةيلهاجلا ىف
 سيلف ةبرجتلا ليبق نم كلذ نأ دقتعا نإو « كي رش رفك هرفكف كلذ ىف امنص ءونلل نأ كللذ لئاق دقتعا ناف ء ارفك
 كرشااو رفكلا نيب ثيدحلا قرط نم ءىش ىف عقب مل هلال ةمعنلا رفك ةدارإو هيلع رفكلا قالطإ زوجي نكلا كرشب
 ركشب دق دقتمملا نآل « تكاسلا دري الو . ملعأ هللاو « نيرمآلا لوانتل نيينعملا ىلع هيف رفكلا لمحيف  ةطساو
 امل هيف رفكلا نأ م , داقتعالاو قطنلا نم معأ وه ال « لاق نم اماف ١ هلوق ىف لوقلاف اذه ىلعو  رفكي وأ هبلقب
 ديعس ىنأ ثيدح ىف ( اذكو اذك ءونب انرطم ) هلق . باوصلاب لعأ هللاو ؛ ةمعنلا رفكو كرشلا رفك نم معأ وه
 ناربدلا وه هلوأ مضي لاقيو ةلمهم اهدعب لادلا حتفو مبجلا نوكسو مهمل ركب « حدجيا ءونب اذرطم و ىلاسنلا دنع
 لك : ةبيتق نبا لاق . رينم ريغص رمحأ مج وهو < ايرثلا هراب دتسال كلذ ىمس ليقو « اهدعب ةدحوملاو ةلمهملا حتفب
 كلذ نأكو . ىوتنا مدنع دوم ريغ ناربدلا ءونو « ضعب نم رزغأو رحأ اهضعب نأ ريغ ءون هل ةروكذملا موجنلا
 كلذ ىف رطملا كلذ عوقو قفتا وأ ء ادومم نكي مل ولو ءونلا ىلإ رطملا ةبسن ىف مههتغلابم ىلع ًاببنت ثيدحلا ف درو
 مامالا حرط مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو : ةداتق ىلأ ثيدح نم هجرخأ لولس نباب فورعملا أ نبا هللا ديعوه « ىرعشلا ءوذب انرطم ١ تقولا كلذ ىف لاق ىذلا نأ ىدقاولا ىزاغم ىفو. ةدحاو ةصةلا تناك نإ تقولا
 ذخأب نأ (17ةراشإلا ىف رظنلا نم نكمتملا ىلولل نأهنم طبنتسيو .رظنلا ةقدب الإ كردنال تناك نإ و هباأ ىلع ةلأسملا
 امع هبامحأ كلي ىنلا قاطنتسا نم هذخأ هلاکو . انخويش ضعب طخ تأرق اذ ٤2 یلاعت هللا ىلإ اهسني تارايعاهنم
 ضيوفتب الإ اوبيحي ل اذهو « كلذ فالخ اومهف مهنع هللا ىضر مهنكل : ةقيقحلا ىلع هيف ماهفتسالا لمحو مهد لاق
 ش هلوسرو هللا ىلإ ىمآلا

 لا الإ ”رطملا ءىحن یتم ىراَي ال اپ - ۲۹

 ا الإ رعي ال سم 2 *ىنلا نع ةريره وأ لاقو

 ”لوسر لاق : لاق رع نبا نع رانيد نب را دبع نع نايف انثدح لاق فسوي "نب د۶ اشف = ۹
 ىف نوکیا دحأ لیپ الو : دع یف نوكي ام دحأ "لي ال : هللا الإ اہلی ال نخ بيلا اضم » هلل هلا
 دو ب ذأ ىردي امو « تومت ٍضرأ یاب رش فونت امو  ادغ بسك اذام سفن لمت الو « عاحرألا
 4 طلا

[YY «EYA « £ Y < £۲۷ : ىف هفارطأ _ ٠۰۴۹ ثيدحلا [ 

 « تاراشإلا » ضايرأا ةطوطخم ف( ) ١

 1 الب ال امع لتس اذإ لوقي نأ هيلع لب « كلذ ىطامتي نأ ململ زوجي الف « مع رينب هما ىلع لوقو « نيب أطخ اذه (؟)
 لمآ ماو . مهلع هللا يضر ةباعصلا لمف ام« لمآ للا



a0 ٠١۳۹ ثيدحلا 

 لزتيامت] رطملا نأ تنمضت كلت نآل هذهب ةيضاملا ةجرنلا بقع (ىلاعت هللا الإ رطملا ءىحي 00 هلق

 وأ لاقو ( هلو ٠ وهالإ ءىجب ىتم دحأ معي ال هنأ كلذ ةيضقو ‹ هلوزل ىف بكا ل ال هنأ و هللا ءاضقب

 نامقل ريسفت ىفو نامإلا ىف فا ولا هلصو ثيدح نم فرط اذه ( هللا الإ نهملعي ال سمخ : هلي ىنلا نع ةر ره

 الإ نبيلعي ال سمخ ىف , هظفا نکل « مالسإلاو ناعإلا نع لي رج لاؤس ىف ةريره ىنأ نع ةعرز ىلأ قيرط نم

 بويأ نب ىح قي رط نم ريسفتلا ىف هود رم نبا یورو « سمخو » ظفلب ريسفتلا ىف تاياورلا ضءب ىف عقوو « هللا

 ( ةعاسلا لع هدنع هللا نإ إل هتل الإ نبيلعي ال بيغلا نم سمخ م هعقر ةر ره ىفأ نع ةعرز ىلأ نع هدج نع ىلجبلا

 ىيمشثكلا ةياور ىف ( حاتفم ) هلو ٠ ىدوثلا وه نايفسو « ىنايرفلا وه ( فسوب نب دمع انثدح ) هلق . «ةيآلا

 نب نمحرلا دبع قيرط نم هجرخأ « هللا الإ » ىليعامسإلا داز ( رطملا .ىحب ىتم دحأ ىردي امو ) هلق . « حتافم »
 دئاوف ىلع مالكلا ىتآيسو « هنع فلختي ال انعم اتقو رطملا لوزنل نأ معز نم ىل-ع در هيفو ؛ ىروثلا نع ىدبم

 ىلاعت هللا ءاش نإ نامقل ريسفت ىف ثيدحلا اذه

 ةيقبلاو ةعسن  اهنم قلعملا « اثيدح نيعبرأ ىلع ةعوفرملا ثيداحألا نم ءاقستسالا باوبأ تلمتشا : ( ةمتاخ )

 ىوس امج رخت ىلع لسم هقفاو « رشع ةثالث صلاخلاو « اثدح نورشعو ةعبس ىضم ايفو امف رركملا ‹ ةلوضوم

 دز نب هللا دبع ثيدحو سابعلاب ءاقستسالا ىف رمع نع سنأ ثيدحو بلاط ىنأ رعش هيف ىذلا ربع نبا ثيدح

 ىف ةشئاع ثيدحو - هلصأ جرخأ ناكنإو - ءادرلا لي وت ةفص ىف ديز نب هللا دبع ثيدحو هيلجر ىلع ءاقستسالا

 ثيدح نم هب درفنا ام نایب ىتأيسو « ةديدشلا خيرلا تبه اذإ ناك» سنأ ثيدحو هيف اضيأ هلصأو امفان ًابيص هلوق
 لعأ هللاو . ناوثأ مهريغو ةباحصلا نع راثألا نم هيفو . ىلاعت هللا ءاش نإ نتفلا باك ىف ةريره ىبأ



 ف وسکلا باتك- 5 0 ۳٣

 فوسکلا باتک- ۹
 لدي باتك خسنلا ضعب ىفو « ىلمتسملا ةءاور ىف ةمجرتلاو « ةعرك ةءاود ىف ةلمسبلا تقبل ( فوسكلا باوبأ (

 . اپعامش بهذو تدوسا سمش غا همك ا وک تودارع ىلإ ريغتلا ةغل فودكلاو 3 باو

 ابرق ىنآبس اال وأ نافدارتم امه له فوسخلاو فودكلا ىف فلتخاو

 سمشلا فوس ىف ةالصلا ساپ - ١

 دنع انک » لاق ةركحب ىلأ نع نسحلا نع أوي نع ”نلاخ انثدح لاق نوع نب ورع اشو - ۰

 نيتمكر اني لصف «انلخدق « دعتسلا لخد ىتح ةءادر رج هلل لا ماقف ۽ لا تقسكناف هل لل ل وسر

 ىتح اوعداَو اوصف امورتيأر اذإف « دحأ تومل نافسكسن ال ٌرمقلاو سمشلا نإ : هب لاقف « سمشلا منا قع

 » کب ام فشكي

 [ هايم ۱۰۹۴ ۰ ۱۰۹۲۰ ۱۰۸ : ىف هفارطأ د ٠١٠١ ثيدحلا ]

 تعم : لاق سيق نع ليعاممإ نع ديم ن ھا رب انثدح لاق دابع "نب باهش اشر ۶ا

 ناتي امتكلاو « سانلا نم دحأ تومل نافسكسني ال رمقلاو سما نإ » رم ىلا لاق : لوقي دوعسم ابأ

 «اوُنصف اوموقف هومتيأر اذإف « هللا تايآ نم
 ] ثيدحلا ٠١4 ىف ہافرط : ٠۰١۷ 2 ۴۲۰٤ [

 نع هنن دح ساقلا نب نمحرلا دبع نع ورمع ىنربخأ لاق بهو نا ىنربخأ لاق ْمبصأ اشو - 04

 الو دحأ تول نافسخ ال ٌرمقلاو سما نإ» لك بلا نع 0 Ee نأ وو نا نع هيأ

 « اوصف اهومتيأر اذاف «هللا تاّيآ نم ناتي 1 امهمكسلو « هتايخل

 [ 5801 : ىف هفرط ٠١45 ثيدحلا ]

 نب دايز واوا نابيش انئثدح لاق ساقلا نب مشاه انئذح لاق دمع 'نب للا دبع اشم ۳

 : 'سانلا لاق ”يهاربإ تام موي يب هللا لوسر دبع ىلع سلا تقدك » لاق ةبعش' نب ةريغلل نع ةقالع

 الو دحأ تول نافسكتب ال رمقلاو سمشلا نإ » هيك لا لور لاق ارا ترا سلا كفك

 لا اوعداَو ا عبار اذاف « هتايحل

 ] ثيدحلا  ۱۰٤۳ىف ءاقرط : 35١56 «< 1۱۹٩ [



o۷ ثدحلا ٠١٤١-٠٠٤٣ 

 ىو كسلا ىف فلتخا نكل « هيلع قفتم سمأ وهو « اهتيعورشم ىأ ( سمشلا فوسك ىف ةالصلا باب )هلق

 كلام نع ىكح ام الإ هريغل هرأ م و < ام وجوب هحيمص ىف ةناوع وأ حرصو « ةدكؤم ةن | أ ىلع روهجلا « , ةفصلا

 اهتأ ةيفنهلا قتصم ضعب لقن اكو « امجوأ هلأ ةفينح ىلأ نع ديذملا نب نزلا لقنو . ةعملا ىرجي اهارجأ هنأ

 «ديبع نبا وه سنوي و « ناحطلا هللا دبع نبا وه ( دلاخ انئدح ) عوق . ابيرق ةفصلا ىلع مالكا ىتأيسو ٠ ةبجاو

 قأيسو « ىنطترادلاو متاح ىبأ دنع ةءطقنم ىراخبلا دنع ةلصتمةركب ىفانع ندسحلا ةجرتو « نويرصب هاك دانسإلاو

 حتفب سمشلا تفسك لاقي ( تفسكناف ) هلق . ىراخبلا عينص ديؤي وهو باوبأ ةعبرأ دعب هيف رابخالاب حيرصتلا

 ىكحو «هيلع درب ثيدحلاو ةماعلل هبسن ثيح ىرهوإلا اذكو تفسكنا زازقلا ركنأو « ىنمع تفسكن او فاكلا

 سنوي نع رخآ هجو نم سابللا ىف داز ( هءادر رحب هلي هللا لوسر ماقف ) هلت . ردات وهو فاكلا مضبإ تفسک

 سمشلا تفسك »و ءامسأ ثيدح نم 00 « ةلجعلا نم د سنوي نع عيدز نب ديزي ةياور 700 هديك

 لغش نم عردلا سيلف هثادر سبل دارأ هنأ ىن.عي « هئادرب كردأ ىتح عردب أطخاف عزفف لپ هللا لوسر دبع ىلع

 نایب ىسوم ىبأ ثب لح يف عقوو ٠ 60 د هب دصق نع الإ مذ ال بوثلا رج نأ ىلع هب لدتساو ؛ كلذ هرطاخ

 فوسكلا ةالص نا لاق نم هب لدتساو , نولصت ايو اسلا داز ( نيتمكر انب ىلصف ) هل ٠ قيس اک عزفلا ىف بدلا

 لهأ كلذب بطاخ ةركب ابأ نال « فوسكلا ىف نولصت ا( ىنعملا نأ ىلع بلاو نابح نبا هلمحو « ةلفانلا ةالصك

 «امهريغو ةبيش ىنأ ناو ىمفاشلا كلذ ىور اک ناعوكر ةعكر لك ىف ناتعكر اهنأ مهبلع سابع نبا ناك دقو « ةرصبلا

 نبا مهاربإ تام موي عقو كلذ نأ فوسكلا رخاوأ ىف ةينآلا سنوي نع ثراولا دبع ةياور ىف نأ كلذ ديؤيو

 « ةصقلا داحتا ىلع كلذ لدف « نيعوكر ةعكر لك ىف نا » هيف لاتو هلثم لاسم دنع رباج ثيدح ىف تبث دقو « مقلب ىنلا

 رکا عقوو ٠ لوأ اہ ذخالاو ٠ عوكرلا ةفص ىف نايب ةدايز راج ةياور فو . ةقلطم ةركب ىبأ ةياور نأ ربظو
 مهاربإ تام موي ناك كلذ نأ اضيأ اهثيدح نم ة م زخ نبا دنعو « نيعوكر ةعكر لك ىف نا » اضيأ ةشئاع نع قرطلا

 هيف لاق هنأب ىواحطلا باجأو « ءالجلالا عقب ىح ةالصلا ةلاطإ ىلع هب لدتسا ( تاجينا ىح ) لق . مالسلا هيلع
 ديعلا قيقد نبا هررقو « ىلجنت 8 ءاعدلا» لغاشتب ءاليتالا لبق ةالصلا نم لس نإ هنأ ىلع لدف « اوعداو اوصف د

 ءاعدلا نوكي نأ زاجل هدارفنا ىلع منم لكل ةباغ نوكي نأ كلذ نم مزلي الو ٠ نيرمآلا عومجمل ةياغلا لعج هنأب

 عقو ام امأو . اهريركست الو ةالصلا ليوطت هنم مولي الو « عومجملا ةياغريصيف » ةالصلا دعب ءالجنالا ةباغ ىلإ ادت

 نيتمكر نيتمكر لص لعخ قالك هللا لوسر دبع ىلع سمشاا تفك » لاق ريشب نب ناعنلا ثيدح نم قاسنلا دنع

 نع ريبعتلا عقو دقو ٠ نيعوكر ىأ نيتمكر هلوق ىنعم نوكي نأ لمتحا ًاظوفحم ناك ناف « تلجنا ىتح اهنع لأسيو
 هجرخأ ثيدحلا « ناتمكر ةعكر لك ن نيتمكر ىلصف ةرصبل اب سابع نباورمقلا فسخ » نسحلا ثيدح ىف ةعكرلاب عوكرلا

 ةبالق ىنأ نع حصص دائساب قازرلا دبع جرخأ دقو « راركشا مرلي الف ةراشإلاب عقد لاؤسلا نوكي نأو « ىمفاشلا

 لاز ةصقلا ددعت تنفث نإو 2« روكذملا لاتحالا نيعتف « تلجنا له رظني الجر لسرأ ةعكر عكر الك ناك لب هنأ و

 « لاقف انبطخ انع فشك الف , ةيرخ نبا ةياور ىف داز ( سمشلا نا : مقلب ىنلا لاقف ) هلق ٠ الما لاكشالا

 )١( حيحصلا ثيدحلا مومل ‹ حصأ ناكل رجلا دصق ريغ نم ناك اذإ : لق ول ٠ رانلا ىف وهف نيبعكلا نم لفسأ ام «

 لعأ لاو



 فودكلا باتك - 4 هك

 بيس نايب ةينآلا ثراولا دبع ةياور ىف ( دحأ تول ) هلق . أيس اك ةبطخلا طةسبال ءالجنالا نأ ىلع هب لدتساو

 ةلاضف نب كرابم ةياور فو « كلذ ىف سائلا لاةف تام ميها ربا هل لاقي مل ىنلل انب أ نأ كلذو » هظفاو لوقلا اذه

 ةي زخ نبا هحتصو هجام ناو قاسنلاو دمحالو ۾ مهاربا توأ سمشلا تفسك اإ : سانلا لاقف و نايح نبا دنع

 اعرف جرن التو هلل لوسر دمع ىلع سمشلا EAE لاق ريشب نب ناعالا نع ةبالق ىأ ةياور نم نابح نباو

 رمقلاو سمشلا نأ نومعزب سانلا نإ : لاق تلج الف « تاما یح ىلصي لزب ملف < دجسسملا لأ ىتح هبوث رجب

 ةيلهاجلا لهأ ناكام لاطبإ ثيدحلا اذه فو . ثيدحلا « كلذكس ياو « .اظعلا نم مظع تومل الإ نافسكتي ال

 ءونب انرطم نولوةي » ءاقستسالا ىف ىضأملا ثيدحلا ىف هلوق وحن وهو « ضرألا ىف بك وكلا ريثأت نم هنودقتعب

 « ررض وأ توم نم ضرألا ىف ريغت ثودح بجو فوسكلا نأ نودقتمي ةيلهاجلا ىف اوناك : ىباطخلا لاق ء اذك

 ىلع ةردق الو امهريغ ىف ناطلس امل سيل هق نارخدم ناقلخ رمقلاو سمشلا نأو « لطاب داقتعا هنأ هل ىنلا لعأف

 نايب ديم كلذل ىقتأيسو « هبر نم فوخلا ةدشو هنمأ ىلع ةقفشلا نم هيلع علي ىنلا ناكام هيفو . !مهسفنأ نع عفدلا

 انثدح إل هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ هيف لوقلا ىتأيسو « ةينثتلاب ء امهومتيأر , ةعركةءاور ىف ( اهومتيأر اذاف ) هلق

 ىديعلا دابع نب باہش هل لاقي رخآ خيش مهو ‹ لسمو ىراخبلا خورش نم قوكلا ىدبعلا وه ( دابع نب باش

 « درفملا بدآلا » ىف هدحو ىراخبلا هل جرخأ هخويش خويش ةقبط ىف نوكي ىفوكلا نم مدقأ وهو ىرصب هنكل
 نب ديمح نب مدارا هتقبط ىو « ةفيفخ ةزمه |اهدعب ءارلا مضي ىساؤرلا نمحرلا دبع نبا وه هخيش ديمح نب ميهارباو

 اذهو <« مزاح ىنأ نبا وه سيقو « دلاغ ىف نبا وه ليعامساو . هل اوجرخم ملو ىرهزلا فوع نب نحرلا دبع

 ىلع وأ هتردق ميظعو هللا ةينادحو ىلع ةلادلا ىأ (هللا تايآ نم ) ناتمالع ىأ (ناتیآ ) ەلۋ . نويفوك هلك دانسالا

 ب هلوق یتایسو € افيوخت الإ تايآلاب لسرت امو إل ىلاعت هلوق هديؤيو ‹ هت وطسو هللا سأب نم دابعلا فيوخت

 , ةينثتلاب ءامهومتيأر ١ ىهمشكلالو ؛ةيآلا ىأ (اهومتيأد اذا ) هلق . درفم باب ىف « هدابع ام هللا فوخم »

 ةداع ةدحاو ةلاح ىف ًاعم امهف كلذ عوقو ةلاحتسال اہم لك فوك میآر اذإ ىعملاو « ليعامسإلا ةياور ىف اذكو

 ىف هيلع مالكلا یتأیسو « رمقلا فوسكى ةالصلا ةيعو رشم ىلع هب لدتساو . ةهلإلا ةردقلا ىف ًازئاج كلذ ناكنإو

 ىف حرصأ وهو « فكنا امعأ فوك ىلجني ىح , رذنملا نبا ةياور ىف عقوو . ىلاعت هللا ءاش نإ درفم بان

 ديؤيوهو « ىعفاشلا دنسم ىف كلذكوهو « مهاربا تأم موب ناككلذ نأ قرطلا ضعب ىف نأ ةناوع وبأ دافأو « دارملا

 ةالصلا نآل « نيعم فوسكلا ةالصا تقو ال هنأ ىلع هب لدتسا ( اولصف اوموقف ) هلق . ةصقلا داحتا نم هانمدق ام

 ةهاركلا تاقوأ ةيفنحلا ىنثتساو « هعبت نمو ىعفاشلا لاق اذهب. و « راهنلا نم تقو لكى ة:كم ىهو « هتيؤرب تقلع

 « رصعلا ةالص ىلإ ةياور ىفو ٠ لاوزلا ىلإ ةلفانلا لح تقو نم اهتقو ةيكلاملا نعو ‹ دحأ بهذم روهشم وهو

 ولف ‹ ءالجنالا دعب ىضقت ال اهنأ ىلع اوةفتا دقو . ءالجنالا لبق ةدابعلا هذه عاقيإ دوصقملا نأب لوألا حجرو

 اهالص ب هنأ ىلع اهترثك عم قرطلانم ءىش ىف فقأ لو ؛ دوصقملا توفبف هلبق ءالجتالا نكمل تقو ىف ترصحن |

 وه (ورم قربخأ) هلق . املا رداب هنأ ىلع قرطلا تقفتاو هادع ام عنم ىلع لدب الو اقافتا عقو كلذ نكل ىلا

 نويندم ىلعألا دانسالا اذه لاجر فصنو « قيدصلا ركب ىنأ نباوه مساقلا نب نمحرلا دبعو « ىرصملا ثراحلا نبا

 نبا ىورو « هعنم حالصلا نبا ىحو « مضاا زوحبو هلوأ حتفب ( نافسخي ال ) هلق . نويرصم قدآلا هفصنو
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 ىلإ اوعزفاف  هفو ثيدحلا » مدارا تام موا سمشلا تفس و لاق رع نبا نع عفان قيرط نم رازيلاو هع زح

 نم قح ىف درو امإ قالا نال ةدايزلا هذه تاكشتسا )ال الو) هلو . , اوقدصتو اوعداو هللاركذ ىلإو ةالصلا

 هن وک ىقن نم مزليال لوقي نم موت عفد ةايحلا ركذ ةدئاف نأ باوجلاو . ةامحلا اوركذي ملو هاربا تومل كلذ نأ نظ

 وه ( دم نب هللا دبع انثدح ) هلق . موتلا اذه عقدل ىننلا عراشلا ممعف , داحيإلا ايس نوكي ال نأ دقفلل ًاببس

 رکذ دقو 3 هل ىلا نأ ىعي ( مهاربا تام مو ( هلو . ىودنلا وه نابيشو رضنلا أ وه مشاهو 0 ىدنسملا

 « ةجحلا ىذ ىف لقو ناضمر ىف ليقو لوألا عيب ر ىف ليقف « ةرجحلا نم ةرشاعلا ةنسلا ىف تام هنأ ريسلا لهأ روج

 ةجحلا ىذ لوق ىلع اهنم ءىث حصل الو ٤ هرشع عبار ىف لبقو هعبار ىف لبقو رهشلا رشاع ىف تعقو اهننأ ىلع رثكألاو

 ةئس تام هنإ ليق معن « فالخ الب ةنيدملاب تناكو هنافو دوش هنأ تبث دقو « جحلا ىف نك« كاذ ذإ ناك لِي ىنلا نال

 ديعلا عوقو ىعفاشلا ضرف دقو « ةروك ذملا تاقوألا ىف عقب ال هنأ نومعزب ما ةئيذا لهأ ىلع در هيفو «ربشلا

 ضرقتءملا لوق عفدل ىعفاشلا باعا بدتناو ¢ ةا لهآ لوق ىلع دمتعأ نه ضع هضرتعاو .٠ عم فوسكلاو

 رخآ هجو نم قأيسو « كلذ متيأر اذاف » ىليعامسالا ةياور ىفو « كلذ نم ًائيش ىأ ( متيأر اذا ) هلق . اوباصأف

 ديمقت ريغب ةالصلا ىف ةقلطملا ثيداحألاب فوسكلا با وأ ىراخبلا أدبا : ( هيبت ) « اهومتيأر اذاف د باوبأ دعب

 لاق اذه و ‹ لضفأ هدنع ةصوصخلا ةفصلا ىلع ابعاقيإ ناك نإ و« لاثتمالا لصأ ىطعب كلذ نأ ىلإ هنم ةراشا ةفصب

 لعأ هللاو . ”ىرجال ةلفانلاك نيتءكر الص نأ ىج دن اك ةيعفاشلا ضعبل عقوو . ءاملعلا ٌركأ

 فوسكلا ف ةفدصلا بسا تعب 1

 تفسخ 0 » تلاق ايت ةغئاع نع هيبأ نع ورع ن ماشع نع كلام نع ةا 0 هللا دع اسم س 1

 3 5 0 5 3 ١ ت ا 8

 ءعوك ثلا لاطأف مکر “ع « مايقلا لاطأف ماقف سانلاب الك هللا لوسر ىلصف « ا هللا لوسر دبع ىف سمشلا

 دع ٠ لوألا عوكرلا نود وهو عوكرلا لاطأف مكر مم - لوألا مليقلا نود وهو  َمايقلا ”لاطأف اق م

 «سانلا بطي سمكا تاما دقو فرصنا من ١ لوألا ىف لمف ام لثم ةيناثلا ةمكرلا ىف لمف من « دوجسلا لاطأف

 ةيأر اذإف ءوتايل الو دحأ تول نافسخت ال هللا تايآ نم اتیا ٌرمقلاو سمشلا نإ : لاق مث هيلع ىنثأَو هللا ديخ
 £ 2 ا و 1 8 3 5 5 2 كاس ا . .٠

 وأ ةديغ یر نأ هلا نم ريا دحأ نم ام هللاو «دمم َهمأ اي : لاق مث . اوقدصتو اوُلصو اوريكو هلا اوعداف كلذ

Reع تے 5 م ےک  

 « اريثك ٌميكبلَو اليلق مكحضل ع ام توملعت ول « دمع ةمأ اي. ا
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 هدروأ مت اهنعمثأ هيبأ نع ةورع ن ماش ةءاور نم ةشلاع ثب لح هيق دروأ ( فوسكلاى ةقدصلا باب ( هلو

 رخآلا دنع سا ام مهم لك دنعو ؛ ةشلاع نع ةرمع ةياور نم ناب لعب م ةورع نع باش نبا ةياور نم باب دعب

 اهنم مدق دقو كلذ ريغو ءاعدلاو ركذلاو ةقدصلاو ةالصلاب -فوسكلا ف اهدروأ یا فر داحألا £ شالا دروو

 ةالصلل ةيلات ةقدصلا نالو « اهب مجرتي نأ بسانف اهريغ نود ماشه ةياور ىف ةقدصلاب سالا عقوو . ملف مالا

 ىرابلا جف ه ٣ ج۷ - م



 فوسكلا باتك - 15 ۰ ۰*0۴

 هنأ ىلع هب لدتسا ( ىلصف مل هللا لوسر دبع ىف سمشأا تفسخ ) هلق فوسكلا ىف ةالصلا ةمجرت ولت ابلعج كلذلف
 ةباور ىف ىتأيس افذح قايسلا ىف نال رظن هيفو « لاحلا كلت ىف ءوضولا ىلإ جتح مل اذهلف ءوضولا ىلع ظف احب ناك هَ
 نيب رف ى عجرف تفس » ةرمع ةباور ىفو « هءارو سانلا فصف دجسملا ىلإ جر سمشلا تفسخ و باش نبا
 هنأ ىف ًاصن نوكي الف ىلصي ماق مث ًاضوتف ًاضيأ فذح نوكي نأ زاج لامفآلا هذه تقبث اذإو « ىلصي ماق مث رجحلا
 هجو نم ةالصلا رخاوأ ىفو « ةليوط ةءارق أرتقاف » باهش نبا ةياود ىف ( مايقلا لاطأف ) هلق . ءوضو ىلع ناک
 ةعكرلا ىف ةرقبلا ةروس نم اون أرقف و باو.أ ةعبرأ دعب سابع نبا ثيدح ىفو « ةليوط ةروسب أرقف و هلع رخآ
 ةعكرلا نم لوألا مايقلا ىف أرق » هنأ هيف دازو ةورع نع راسي نب نايلس قبرط نم دواد ىل هوحنو « لوألا
 دازو « هدمح نمل هللا عم لاق م“ » باهش نبا ةءياور ىف ( مايقلا لاطأف ماق م) هلو 7 نارمع لآ ىف اوحن ةيناثلا
 ىفلادتعالا ف عورشملا ركذلا بابحتسا ىلع هب لدتساو « دلا كلو انبر د ف وسكلا رخاوأ ىف هنع رخآ هجو نم
 لادتعا مايقال ةءارق مايق ةنوك ةج نم ةيعفاشلا ى رخأتم ضعب هلكشتساو « لوألا ةمكرلا نم ىناثلا مايقلا لوأ
 فااع لالا ةيلسم نب رم ناک ناو هيف ةحنافلا ةءارق ىلع ةءعكر لك ىف عوكرلا ةدايزب لاق نم ءاملعلا قافتا ليلدب

 هلعف ل هنأ تبث ام لك لب « امف سايقلل لخدم الف ةصوصخ ةفص ىلع تءاج فوسكلا ةالص نأ باوجلاو « هيف
 عوكرلا ةدايز نم عمم ىتح ةلفانلا ةالص ىلع اهساق نم ىلع روهمجا در ىنعملا اذهب و٠« هسأرب لصأ اهنآل اعورشم ناك اهف
 عم سايقلا نأب ضرتعا نكل « لفاونلا ةالص ىف سايقلا ىلع ىرج هباحأ لوق نأ ىلإ ىواحطلا راشأ دقو . اهيف
 تزاتماف « لفاونلا قلطم نم هيف عمحجي ام اهو و ديعلا ةالصإ هبشأ فوسكلا ةالص نأب و « لحمضي صنلا دوجو
 ةريثكلا لامفآلا ةدايز, فوخلا ةالصو  تاريبكتلا ةدايزب نيديعلا ةالصو « دوجسلاو عوكرلا كرتب ةزانجلا ةالص
 سايقلاو صنلاب لمعلا نيب عماج هب ذخالاف « عوكرلا ةدايزب ف وسكلا ةالص تصتخا كلذكف « ةلبقلا رابدتساو
 ىلع اوقفتا ءايلعلا نأ الإ « هيف لاق ام نايب قرطلا نم ءىش ىف دأ مل ( عوكرلا لاطأف ) هلق . هب لمعي مل نم فالخم
 ىذلا لادتعالا ليوطت ركذ ةياورلا هذه ىف عقب ملو « امهوحنو ريبكت و حيبست نم ركذلا هيف امنو « هيف ةءارقال هنأ
 مث) هلو . «دوجسلا لوط باب » ىف هيف ثحبلا ىتأيسو « نيتدجسلا نيب سواجلا ليوطت الو « هدعب دوجسلا هيف عقي
 نم ىأ ( فرصنا مث ) هلو ٠ ةيتآلا ةرمع ةياور ىف ًارسفم كلذ عقو ( ىلوآألا ىف لعفام لثم ةيناثلا ةعكرلا ىف لعف
 هلق 1 «لسو دشت م ىفاسنلاو ءفرصني نأ لبق سمشلا تلج » بابش نبا ةياور ىف (سمشلا تلجت دقو) ةالصلا

 ةيطخلاب حيرصتلا هيفو اذه ماشه ثيدح ىور اكلام نأ بجعلاو « فوسكلل ةبطخلا ةيعورشم هيف ( سانلا بط )
 تلا ولام فالخم « ةبطخلا طقسيال ءالجتالا نأ ىلع هب لدتساو . باب دعب هيف ثحبلا ىتأيسو <« هبا هب لقي لو
 نم دنع ةروكذملا ةئيملا ىلع اهمتأ ةالصلا هانثأ ىف تلجما ولف « ةبطخلاو ةالصلا طقسي هناف ةالصلا ف عرشي نأ لبق
 قاسنلا داز ( هيلع.ىنئأو هللا دمخ ) هلق : ةداتمملا لفاونلا ةئيه ىلع اهمتي : غبصأ نعو « هلياد ركذ یتأیسو ؛ اهم لاق

 هلو « هللا اوعداف ١ ىنممشكلا ةءاور ىف ( هللا .اوركذاف ) هلق ٠ « هلوسرو هللا دبع هنأ دهشو و ةرمس ثيدح ىف '
 ىلع بصنلاب ( ريغأ دحأ نم ام ) هلق . هيف كاش ريغ عماسلاتاكنإو ربخلا ديكأتل مسقلا هيف ( دحأ نم ام هللاو )
 « دحآل ةفض ضوفخم ا مي ةغل ىلع عفرلا هيف زوجبو , ةدئاز < نم » نأ ىلعو ربخلا هنأ
 ريت ةغللا ف ىهو ةمجعملا نيغلا حتفب ةريسغلا نم ليضفت لعفأ ( ديغأ ) هلِوَق . دوجوم هريدقت فوذحم ريخلاو
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 صقن و ريغت لك نع هزنم نال ©') ىلاعت هللا ىلع لاحم كلذ لكو نيلهآلاو نيجوزلا ىف املصأو « ةف لاو ةيحلا نم لصحم

 كلذ هيلع قلطأ ٠ مهلا دصقي نم رجزو مهبعنمو مرحلا نوص ةريغلا ةرم تناك امل : ليقف « زاجل ىلع هلح نيعتيف

 : كروف نبا لاقو . هيلع بترتي ام ءىشلا ةيمست باب نم وهف « هدعوتو هلعاف رجزو كلذ لمف نم عنم هنوكل

 ايندلا ىف هنم هماقتناب ىصاعلا لاح نم ريغب ام هللا ةريغ : لاقو . هللا نم شحاوفلا نع ًارجز رثك أ دخأ ام ىنعملا

 : ديعلا قيقد نبأ لاقو ( مفت أبام اوريغي ىتح موقبام ريغي ال هللا نإ ) ىلاعت هلوق هئمو ؛امهادحإ ىف وأ :رخألاو

 . ناجم نم وهف « ةياجلاو حملا ةدش ةريغلاب دارملا نأ ىلع لوؤم امإو « تكاس امإ « نيلوق ىلع اذه لثم ىف هيزنتلا لهأ

 اورمأ ال ملأ ةج نم « خلا هللا اوركذاف » هلوق نم هلبق ام ىنعملا اذه لاصتا هجو : هريغو ىيطلا لاقو . ةمزالملا

 صخو « ءالبلا بلج بايسأ نم ىه ىلا ىصاعملا نع مهعدر بسان ةقدصلاو ةالصلاو ءاعدلاو ركذلاب ءالبلا عافدتساب

 ةبلغو سوفنلا ةراثإ ىف ًريثأت اهدشأو ىصاعملا حبقأ نم ةيصعملا هذه تناكامل : ليقو . كلذ ىف اهمظعأ هنا انرلا اهنم

 هيف « دم ةمأ اب » هلوقو . ىلاعتو هناحبس اهقلاخو ةريغلا بر ةذخاؤم نم ماقملا اذه ىف مبفيو خم كلذ بسان بضغلا

 نكل ىتمأاب لوقي نأ كلذ ةيضق ناكو « ليق اذك « ىنا » هلوقب هيلع قفشأ اذإ هدلو دلاولا بطاخ ا قافشإلا ىنعم

 نم ريمضلا ىلإ ةفاضإلا ىف ا فيوختو ريحت ماقم ماقملا نوك ببسب اهنأكو « ةكح روظملا ىلإ رمضملا نع هلودعل

 ةدارإل نيملاب همالك رل ردصو . ثيدحلا « ًائيش هللا نم كنع ىنغأ ال دم تنب ةمطافاي ه هلثمو « ميركتلاب راعشإلا

 ىلاعت هللا عم بدآلا نسحلا ةياعر ركذلاب ةمالاو ديعلا صيصخت لعل و « هقدص ىف باتر ال ناك نإو ربخلل ديك تلا

 لاح هل ىغبني ظعاولا نأ « دمج ةمأ اي ١» هلوق نم ذخؤيو . ًابلاغ ةريغلا مهب قلعتي نم لهآلاو ةجوزلا نع ههزننل
 نودعتول ) هلق . هعمسإ نم عافتنا ىلإ برقأ هلال عضاوتلا ىف غلابي لب ‹ هسفنل مخفت هيف مالكب یاب ال نأ هظعو

 لصاوتم هيلع نال « ىلع ماد اک لع مادول هانعملىقو ‹ مارجالا لهأ نم هماقتاو هللا ةردق مظع نم ىأ (لعأ م

 هلو . كلذ نم کناف ام ىلع متيكبل لعآ ام كلذ ريغو هملحو هللا ةمحر ةعس نم متلع ول هانعم : ليقو « هديغ فالخم
 ءاليتساو فوخلا ةبلغل آردان الإ مكنم عقب ملو كحضلا متكرتل ريدقنلاو « مدعلا انه ةلقلا ىنعم ليق (اليلق ممكحضل )
 ريرقت ىف لاطأو . ءانغلاو وهلا ةبحم نم راصنألا هيلع ناك ام كلذ ببس نأ بلبملا نع لاطب نبا ىكحو . نرحلا

 رخاوأ ىف تناك ةصقلاو ؟ مريغ نود راصناألا كاذب بطاخلا نأ هل نبأ نمو . هيلع ليلد الو هيف لئاط ال ام كلذ
 ىنغتسي ام عينشتلاو هيلع درلا ىف رينملا نب نزلا خلاب دقو ؟ برملا دوفوو ةكم لهأب ةنيدملا تالتما ثيح كلي هنمز

 سوفغننلا ةم ءالم نم صخرلا ركذ ىف ال صيخرتلا ف عسوتلا ىلع ةبطخلا ف في وتلا حيجرت ثيدحلا ىفو . هتباكح نع

 فودكلا ةالصل نأ ىلع هب لدتساو . اهديزي امبال اهداضياع, ةلعلالب اقر قذاحلا بيبطلاو « ةوبدشلا نم هيلع تلبج ا

 ىلع ةشئاع قفاو دقو . ةعكر لك ىف عوكر ةدايز نمو « هريغو مايقلا ىف ةداعلا ىلع دئازلا ليوطتلا نم ارصخت ةثيه

 «ةالصلا ةفص ىف مدقت اك ركب ىنأ تنب ءامسأن ع هلثمو « امههلع قفتمورمع نب هللا دبعو سابع ن هللا دبع كلذ ةياور

 مأ نعو « راذيلا دنع رمع نبا نعو « اسلا دنع رره ىل نعو « دمحأ دنع ىلع نعو « لسم دنع راج نعو

 اک اهب هفصو ليحتسي الف ىلاعتو هناحبس هلالجب ةقئاللا ةرينلا امأو « قولخلا ةريغل ةهباشملا ةريفلاب هفصو ىلاعتو هئاحبس هيلع لاحلا )١(

 اهتمي الو ل نتواخلا ةؤص هيف لئاع ال هجو ىلع ةنلا لهآ دنع ةريغلاب فضصوي هن ادعس وهف « هاثعم ف ءاج امو ثيدحلا اذه هيلع لو
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 لهأ روج لاق كلذبو اهئاغلإ نم ىلوأ اهب ذخآلاف تاقثلا ظافحلا اهاور ةدايز منايا ور ىفو ىناربطاا دنع نايفس
 نع رخآو « ةشئاع نع رخآ هجو نم لسم دنعف ىرخأ قرط نم كلذ ىف ةدايزلا تدرو دقو ؛ اتفلا لهأ نم معلا

 ىنآلو ٤ تاعوكر عبرأ ةعكر لك ىف نأ سايع نا نع رخآ هجو نم هدنعو « تاعوکر ثالث ةعكر لك یف نأ راج

 نع اهم داهسا ولخ الو « تاعوكر سمخ ةمكر لك ىف نأ ىلع ثيدح نم رازيلاو « بعك نب نأ ثيدح نم دواد

 نودعب | وناك مآ ىراخبلاو دمحاو ىمفاشلا نع ىدا بحاص لق و « ربا دبع نباو قيببلا كلذ حضوأ دقو ةلع

 ابهمجب و ‹« ضعب ىلإ امضءب در نكمي ثيدحلا قرط شك أ ناف « ةاورلا ضعب نم اطاغ ةمكر لک ف نيعركرلا ىلع ةدانؤلا

 ثيداحألا هذه نيب مضعب عمجو « حجارلاب ذخألا نيعت ةصقلا تدهن اذإو مالسلا هيلع ميهاريإ تام موي ناك كلذ نأ
 تيت مل نك ١ قع] احن كلذ ىلإو « آزئاج هجوآلا هذه نملك نوكسف « آرام ع عقو فودكلا ناو أا ولادت

 عيمج لمعلا زوج : ةيعفاشلا نم مهريغو اطل اورذنملا نب او ةع زخ نبا 1 . تاعوكر عبرأ ىلع ةدايولا هددع

 عوكرلا ىف ةدايزلا ةمكح نأ مهضعب ىديأو: لس حرش ف ىوونلا هاوقو « حابملا فالتخالا نم وهو كلذ نم تبث ام

 ًأطب أ نيحو « ةلفانلا لدم ىلع رصتقا عوكر لوأ ىن ءالجنالا عقو ني «ةئطبو ءالجتالا ةعرس بسحب ناك صقنلاو

 ءاطبإ نأب هريغو ىووذلا هبقعتو . كلذ ىفدرو ام ةءاغ ىلإ اذكهو ًاثلاث داز ءاطبالا ىف داز نيحو « ًاعوكد داز

 نيتمكرلا ىف عوكرلا ددع نأ ىلع تاياورلا تقفتا دقو « ىلوألا ةمكرلا ف الو لاحلا لوأ ىف لمي ال همدعو ءالجنالا -
 ةعكرلا ىلع داتعالا نوكي نأ لاتحاب بيجأو . لاحلا لوأ نم ىونم هسفن ىفدوصقم هنأ ىلع لدي اذهو « ءاوس

 ؛امهنيب ىواسيل ةيناثلا ىف هلثم عقر ءالجتالا ءطب ببسب ىلوآلا ىف هعوقو نتا امف امل حبت ىوف ةيئاثلا انو لوألا

 ةن ىلع امف ىلصملا لخديف اذه ىلعو . ةداعلاك ةيناثلا ىلصي اهئانث أ ىف ءالجتالا عقو اذإ : مدقت ا غبصأ لاق مث نمو

 عوكرلا ةدايز نع ةيفنحلا ضعي باجأو . كلذ نم عسنامالو < فوسكلا بسحب عوك ر لا ىف ديزيو « ةالصلا قلطم

 نظف ارارموأ ةرم كلذ لعفف هعوكر ىلا حجر تلجتا اهرب م اذاف ال مأ تلجنا له سمشلا ةيؤرل سأرلا عفر ىلع هلمحب

 ولو نيعوكرلا نيب مايقلا لاطأ هنأ ىف ةحيرصلا ةحرحصلا ثيداحالاب بقعتو . ادئاز اعوكر كلذ لعفي هآرزم ضعب

 ةءارقلا ف عرش مث لادتعالا كلذ ركذ هنأب ةحيرصلا رابخالا اسال « لب وطن ىلا جتحي مل طقف سمشأا ةءؤرل عفرلا ناك

 مزل وأ ةعورشملا ةدابعلا نع لوسرلا لعفل جارخا هيف ناكل لئاقلا اذه معز اک ناكولو , لجلا اذه درب كلذ لكف

 ةالصلاب ةردابملا مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ةشئاع ثيدح ىفو . هنم رفام وهو اهب دمع ال ةالصلا ىف هثيه تابا هنم

 .رملا هيلا ريصيسس اع ققحتلاو « ءاكبلا ةرثك لع ثحلاو « كحضلا ةرثك نعرجولاو « فوسكللا دنع رک ذام راسو

 نع كلذ ءافتنال ضرأللا ىف اريثأت بك اوال نأ معز نم ىلع درلا هيفو . هللا تايآب رابتعالاو ءانفلاو تولا نم

 ىف فوقولا دعب ريبكتلاو « فوف.علا ليدعتو < 0 ىف مامإلا دقت هيفو . اممتود ام فيكف رمقلاو سمشلا

 نمو . اف هب ىدتقيل ړل ىنلا لا امفأ لقنب ةباحصلا ماهتهاو « باوصلا ريغ ىلع هداقتعا ىشخام نايب و « ةالصلا عضوم

 قيرط كولس ىلع هيبنتلاو « بنذي مل نم باقع ةروصو « ةمايقلا ىف عميس ام جذومن أ نييدت فوسكلا عوقو ةكح

 ىفو . ءاجرو فوخ ىلع هبر نم نمؤملا نوكسيل هنع كلاذ :فشك مث بكوكلاب فو لا عوقول ءاجرلا حم فوخلا

 سمشال !ودجستالال ىلاءت هلوق ىف مالا مهضعب لمحو « رمقلاوأ سمشلا دبعي نم ىأر حيبقت ىلا ةداشإ فوسكلا

 امل امهتدابع نع ضارعإلا باني ىذلا تقولا هنال فوسكلا ةالص لع € نيقلخ يذلا هلل اهدا و رمقلل الو
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 ىلاعتو هناحبس الغو لج دوبعملا هنع هزنلا صقنلاو رييغَدلا نم امف ربظي

 فوسكلا يف ةعماج ةالصلاب ءادنلا ساب - ۳

 یا عالى نب مالت ن هيوام اثدح لاق حلاص نب ىحب انربخأ لاق ٌقاحسإ شو - ٠6

 نب هلا دبع نع ئرهُرلا فوع نب نجرا دبع نب َةلَس وبأ ىفربخأ لاق ريثك ىلأ "نب ىبحي انثد> : لاق وشمالا

 « ةءياج ةالصلا نإ : ىو طي هلا لوسر دهع یل ئرسمشلا تدك ال : لاق امنع كلا و

 [ ٠١6١ : ىف هفرط 4١٠ه ثيدحلا ]

 « ءارغالا ىلع لصالا ىف ءةالصلا» بصنو « ةباكحلا ىلع امهبف بصنلاب وه (ةعماج ةالصلاب ءادنلا باب ) هلق

مهعفرب ليقو : ةعماج اهنوك لاح ىف ةالصلا اورضحا ىأ 0 لاحلا ىلع ةعماجو
 هائعمووريخ ةعماجو دعب ةالصلا نأ ىلع ا

 قايج لا ىأر ىلعروصنم نباوه (قعبإ ىنثدح) لوق . اهورضحاف هريدقت فوذحمر لاو ةفص ةعماج ليقو «ةع امج تاذ

طساوب هنع جرخأ ابرو ىراخبلا خویش نم اص نب یک و« من ىنأ ىأر ىلع هب وهار ناو
 (ىثشبحلا) هلو . اذبك ة

كسو هلوأ ضب هطبض نم موو « ةمجعم اهدعب ةد>وملاو ةلمهملا حتفب
 دبع نع ةللس وبأ ىنربخأ ) هلق . هيذاث نو

للا دبع ىنثدح ةبلس وبأ انثدحو ىح نع فاوصلا جاجح ةياور ىف ( هللا
 اذك (ىدون) هلو . ةي رخ نءا ةجرخأ € ه

 قيقد نبا لاق . كلذي ىدانف ايدانم ثعب هلي ىنلا نأب ةشئاع تر دح ىف ناخيشلا حرصو <« لوعفملل ءانيلا ظفاب هيف

 حتفب ) ةال صأا نأ ( هلو 58 ماقيالو ا4 نذؤيال هنأ لع اوقفتا دقو كاذ بحتسا نأ ةجح ثيدحلا اذه : ديعلا

 ةرضاح ةعامج تاذ ةالصلا نا هر دقت فوذحم ربذاو نوذلا ددشأب ىورو « ةرسفملا ىو نوذلا فيفخو ةزمها

 نعو . ةمجرتلا ظفل ىف مدقت ام هيف و « ةعماج ةالصل اب ىدون د مشكلا ةياور ىفو «ربخلا هنأ ىلع ةعماج عفر یورو

 سكملابو « ىناثلا بصنو لوألا عفر زوج و ؛ اهميف عفرلاو « امهبف بصالا ةعماج ةالصلا ىف زوج ءاملعلا ضعب
 ر

 فوسكلا ىف مامإلا ةيطخ ساپ - ٤

 طم ىلا بخ : هاممأو ةشئاع تلاقو

 ان دحأ ادعت ع باش نبا نع ليقع نع ثيللا ىنثدح لاق ريك ن ىح اشو - ٠
 ت ےس 5 ١ 2 7 5 و و 3 5 ساه 2 سا سك

 تفسخ » تلاف للي ىلا جوز ةشلاع نع ةورع ىنثدح باهش نا نع سأ وب انثدح لاق ةّسدنع ان دح لاق اص

 6-5 - 0 ع ل ٠ و و 0 .٠ سم اا ت 5 ٠

 ةءارق الكم هنا ”لوسر ًارتقاف « ربكف « ُهءارَو سانلا فصف ؛ دجسلا ىلإ حر « التي ىلا ةايح ىف سمشلا

 نم ىندأ ىف ةليوط ةءارق ًارقو دحر مو ماقف هدم نمل هللا مسمي لاق "م «اليوط ًاعوكر حک ر ف رك م « ةليوط

 a و” 1 ى 0 8 و. عر لل ھے خل

 انبر هده نمل هللا ممم لاق م« لدالا عوك ا نم ىلدأ وهو اليوط اعوك ر مكرو ربك م « ىلوالا ةءارقلا

 تلجناو « تادّجس عرأ ىف تانكر مير لكتساف كلذ لث ةرخألا ةمكرلا ىف لاق مث ء دجس كمن دج ا تلو

 توم ناغسخ ال هللا تایآ نم ناتي آ اه : لاق من هلهأ وه ام هللا لع اىأذ مَ مث . فرصتي نأ لبق سمشلا

 طط محا 8 1 2 5 ٤

 سابع نب هللا ديع نا سابع نب ةريثك تدعي ناكو . » ةالصلا ىلإ اوعفاف اهومتيأر اذإف « هتايحل الو دحأ
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 موي ةلاخأ نإ : ةورعل تاقف . ةشئاع نع ةورع ثيدح لث قلا تفس موي ثّدح ناك امنع للا ىضر

 ةا أطخأ نال « لجأ : لاق « حبصلا لثم نيتهك ر ىلع ذ زي مل ةنيدملاب ت
 ثيدحلا باحصأ رك أو قعسإو ىمفاشلا اهبحتساف « هيف ةيطخلا ف فلتخا ( فوسكلا ىف مامإلا ةبطخ باب ) هلق

 . لقني ل هنال ةبطخ فوسكلا ىف سيل : ةيفنهلا نم ةبادملا بحاص لاقو . كلذ دمحأ نع انغلبي مل: ةمادق نبا لاق |
 « ثيدحلا ىور اكلام نأ عم « اه ةبطخال نأ ةيكلاملا دنعروهشملاو . ةرثكتاذ ىمو هيف تبث ثيداحألا نأب بقعتو
 دقتعي نم ىلع درلا مهل نيبي نأ دارأ امنو « اهصوصخم ةبطخ اهل دصقي مل قب هنأب مهضعب باجأو . ةبطالاركذ هيفو
 نم اطلارش ةءاكحو ةبطخلاب حيرصتلا نم ةحيحصلا ثيداحالا ىف امب بقعتو . سانلا ضعب تومل ف وكلا نأ
 لصالاو , فوسكلا ببسب مالعإلا ىلع رصتقي ملف ‹ ثداحالا هتنمضت امم كلذ ريغو ةظعوملاو ءانثلاو دملا
 نإ : لاقو روكذملا ليوأتلا ديعلا قيقد ن١ فعضتسا دقو . ليلدب الإ ثبثت ال صئاصخلاو « عابنالا ةيع ورشم
 ركذ ام عيمجو « ةظعوملاو ءانثلاو دخلا نم اهنم بولطملا وه امب ناينالا دعب « نيعم ءىش ىف اهدصاقم رصحنت ال ةبطخلا
 ةبطخ ىف كلذ مامإلا رك ذيف مقلب ىنلاب ىمأتلا ىغبنبف ٠ فوسكلا ةبطخ دصاقم نم وه هريغ و فوسكلا بدس نم
 ةروك ذملا ثيداحالا ىف سيل ذإ « نب ديعلاو ةعمجلا ىبطخ.ك فوسكلا ةبطخ نوك ىف ةمادق نبا عزان معن .فرسكلاا
 ثيداحالا ىف احيرص كلذ توبثل ةبطخلا لصأ ركنأ نمىلع درو هتيشاح ىف رينملا نبا احن كلذ ىلإو ؛ كلذ ىضتقيام
 « اطرش سيل ربنملا نأب هفيز مث « ريثما دعص هنأ ثيدحلا ىف لنيل هناب ةبطخلا كرت ىلع جتحا مهباحصأ ضعب نأ ركذو
 ىضم دقف ةشئاع ثيدح امأ ( عقيب ىنلا بطخ : ءاسأو ةشاع تلاقو) هلق ٠ عقب مل هنأ ركذي مل هنأ نم مزلي ال مث
 حيرصتلا هيف سياو بابهش نبا قيرط نم اهثيدح بابا اذه ف فنصملا دروأو « احيرص ماشه ةياور ىف بابب لبق
 امأو . ةبطخلا ىف ناك باهش نبا قيرط ىف روكذملا ءانثلا نأو «دحاو ثيد_حلا نأ نيب نأ دارأ هنكل , ةبطخلاب
 فصف ) هل ٠ اباب رشع دحأ دعب هيلع مالكلا قأيسف - امال ةشئاع تأ کپ أ تنب ىهو  ءامسأ ثيدح
 ىنلا هب دارملاو فوذحم لعافلاو بصالا زوحيو « افص اوراص اذإ موقلا فص لاقي . اوفطصا ىأ عفرلاب (ساناا
 بابلا ىف هجولا اذه نم هركذ دقف « لعفلا ىلدغ لوقلا قالطا هيف (كلذ لثم ةرخآلا ةمكرلا ىف لاق مث ) هلو ٠ هب
 : هيرومأملا ىلا ةردابملا ىلا ةراشإ هيفو ءاومجوتو اودجتلا ىأ ىازلا حتفب (اوعزفاف) هلق . «لعف مث ظفلب هيليىذلا
 نأو فواخلا لاوز هن ىجري نايصعلا نم طرفام وحل بدس رافغتسالاو ءاعدلاب فواغلا دنع هتلاىلا ءاجتلالا نأو
 ىأ (ةالصلا ىلا ) هلق . هنارفغو هوفعو هتحر ىلاعت هنا لأسن « ةلجآلاو ةلجاملا تابوقغلاو ايالبلل ببس بونذلا
 هنم طبنتسيو . ةالصلا قاطم ىلع هب لدتسا نم بصي ملو . ةبطخلا لبق لب هنم ابلعف مدقت ىتلا ىهو ؛ ةصاخلا ةدوبعملا
 ىلا ىدؤي دق ةعامجا راظتناو < الا ةعراسملاو ةالصلا ىلا ةرداملاب ارامشإ هيف نال ات ىف اطرش تسيل ةعامجا نأ

 دقو « مسالا ىلع ريخلا ميدقتب وه (سابع نب ريثك ثدحي ناكو) هلق . ةالصلا نم تقولا ضعب ءالخا ىلإو اهتاوف
 هجرخأو  هعفرب حرصو « سابعلا نب ريثك قربخأو ١ ظفلب ىرهزلا نع ىديبزلا قيرط نم لسم ىف عقو
 سمشلا تفسكموب ىلص ١ ظفلب نتلا قاسو كل ذك ىرهزلا نع رمت نب نمحرلا دبع قيرط نم ىادنلاو اضيأ سم
 لوقم وه ( ةورعل تلقف ) هلو . هج ولا اذه نم ىليعامسالا هلوطو « تادجب عبدأو نيتعكر ىف تاعكر عبرأ
 رخاوأ ىف ى أيس اك رخآ هجو نم فذصملا هب حرصو « ريبزلا نب هللا دبع ىنعب (كاعأ نا) هلو اضيأ ىرهرلا



 ثيدحلا ۱۰۴۹ - ٠١٤۷ ۵

 ةئيدملاب وهو سمشلا تفسخلا < ريبزلا نب هللا دبع كوخأ كاذ لعف ام هللاو ةورعل تلقف ١» ليعامسالل و « فوسكلا

 لاقف د نابح نبا ةياور ىف (ةنسلا أطخأ هنأل لجأ لاق ) هلق . « حبصلا لثم الإ ىلص اف ماشلا ىلا ريسي نأ دارأ نمز

 بقعتو ؛ ناعوكر ةعكر لك ىف فودكللا ةالصىلصي نأ ةنسلا نأ ىلع هن لدتساو «ةئسلا أطخأو عن :ص كلذك < لجأ

 انلق ناو « اذبك ةنسلا د ىعبا# وهو ةورع لوق نأب بیاد لدا لش عال واع ت یر با ةدرغ نا

 اظوقوم هنوك لاهتحا هنع ىفتناف « عوفرملا ةقئاعربخ وهو كلذ ىف هدنتسم ةورع ركذ دق نكل ححصلا ىلع لسم هنأ

 دبع هعنص اف الإو یسن صا وهو . أطخلاب هيخأ عيذص ىلع كح كلذلذ ‹ فوقوملا ىلع عوفرملا حج ريف اأ

 ريغ نع ةنسلا أطخأ هللا دبع نوكي نأ لمتحيو . ةنسلا لاك ىلإ ةبسنلاب ريصقت هيف ناك ناو ةنسلا لصأ هب ىدأتي هللا

 للعأ هللاو . هغلبت مل األ دصق

 N اذنك الرتب لح يس اي ف

 4 رمقلا فَسَحَو) : |” هللا لاقو

 0 ةورع ىتريخأ لاق باش نبأ نع ليقع ينئدح ٿي تیا انتدح لاق رفع دیس ازم ا

 ةءارق أرقف رككف ماقف سمشلا تةسخ موب للص إب هللا لوسر نأ هتربخأ لكم ىبلا جوز ةشئاع نأ ریا

 ةليوط ٌةءارق أرق مث وه اك مق هح نل هللا ع م : لاقف ُهسأر عفر "من ءاليوط اءوك نر مکر مث «ًةليوط

 ج ءاليوط ادوجس دجسم « لوألا ٍةعكرلا نم ىندأ یھو اليوط ًاعوكر مكر 2 نوا ا م ندا

 ٍٍسمشلا ا 0 تاج دقو - 2 0 كالذ لدم 7 1 ف

 مل هناب هنم اراعشإ مامفتسالا ظفلب ىتآ : رينملا نب نيزلا لاق ( تفسخوأ شمشلا تفسك لوقب له باب ) هلو

 سمشلا تفسك اولوقت ال » لاق ةورع نع ىرهزلا نع ةنيبع نبا هاورام ىلا راشأ هلعل و تاق . ءىش كلذ ىف هدنغ حجرتي

 نكل هنع ىح نب يح نع لسم هجرخأو . هنع روصنم نب ديعس هاور حيح فوقوم اذهو « تفسخ اولوق نكلو

 نأ ءابقفلا لامعتسا ىف روهشملاو « ةريثك قرط نم سمشلا ىف فوسكلا ظفاب اتو هفلاخت ةحرحصلا ثيداحألا

 ضايع ىكحو . كلذ نيعتي ليقو « حصفأ هنأ ىرهوجلا ركذو « بلع هراتخاو رمقلل فوسلاو سمشلل فوسكلا

 :ليقو « ةمجرتلا ىف هب فاؤملا دامشتسا ىف رسلا وه اذه نأكو « نآرقلا ىف رمقلا ىف ءاخلاب هتوبثل هطاغو هسكع مهضعإ نع

 فوسسكلا نال فوسخلا لولدم ريغ ةغا فوسكلا لولدم نأ كشالو ‹ ثيداحالا تءاج هنو امهنم لك ىف امهب لاقي

 صقالا اهقحليو ريغتت امناأل تفسخوأ تفسك سدشلا ىف لق اذاف « لذلا وأ ناصقنلا فوسخلاو « داوس ىلا ريغتلا

 ىف ءاخلابو ءادتبالا ف فاكلاب ليقو . ناف دارتم فوسخلاو فوسكلا نأ كلذ نم مزاي الو « رمقلا كلذكو ٠ غاس

 هلوق . هريغتل فاكل ابو نوللا لك باهذل ءاخلاب ليقو « هضعبل ءاخلاب و .وضلا عيمج باهذا فاكلاب ليقو ءاهتنالا

 فسخ لاقي نأ دارأ نوكي نأ اهدحأ : نالاهتحا ةنآلا هذهل هداربإ ىف ( رمقلا فسخو : لجو زع هللا لاقو )



 فودكلا باتك- ١4 0م

 . فودكلاب سمشلا صاصتخاب رهشأ فوسحلاب رمقلا صتخا اذإو ‹ فدك لاقي الو نآرقلا ىف ءاج اک رمقلا

 ىذلا نكسيلف رمقلا ىف ءاخلاب نآرقلا ىف ىم دقو « رمقلل قفتب ىذلاك سمشلل قفتب ىذلا نأ دارأ نوكي نأ ىناثلاو

 ال قفاوم اذهو « سمشلا تفسخ , ظفلب ةثأاع نع ةورع نع باش نبأ ثيدح فل ؤا قاس م كلذك سمشلل

 نم ىلع در هيف ( اليوط ادوجس دجس مث) هيف هلوق . ادج ةريثكء تفسك » ظفلب هريغ تاياور نکا « ةورع لاق
 درفم باب ىف هركذ یتابسو « فودكلا ىف دوجسلا لب وطت نم ال هنأ معز

 ةا ”ىبلا نع ىموم وبأ اق « فوكس, هدبع هلل فرخ د يي ىنلا لوق ےب - ٦

 لاق : لاق ةركب ىلأ نع س ا لل 0 ا 'ن ٌةبيتق اشو - 4١٠1م

 ىلاعت هللا نكلا و «د-أ توم نافيكسني ال هللا تايآ نم ناتي َرمقلاو سمشلا نإ » يب هللا وسر

 نع ةماس نب 0 هللا درع نب دلاخو مشو TS : للا دبع وبأ لاقو . « هدابع امهب ف وخ

 را لاق بر | نع كَرابُم نع نوف نسحلا نع ثعشأ باتو . داع امهب فكوخمأ » سوب

 » دا 5 فدو ىلاعت ا نإ 2 لاك ینا نع ةركب وأ

 الو صوم هثيدح أيش ( مب ىنلا نع ىسوم وبأ هلاق ۰ فوسكلااب هدابع هللا فوخب : مقلب ىنلا لوق باب ) هلوق
 فوذم نكلو » هيفو سنوي نع ديز نب دامح ةياور نم ةركب ىلأ ثيدح فنصملا دروأ مث . باوبأ ةعبس دعب
 /) هلوق فو.كلا لوأ ىف هيلع مالكسلا مدقت دقو <« فوخ هللا نكلو » ىن مشكلا ةباور ىفو « هدابع امهب هللا

 دبع ةياور امأ ( هدابع امهم هللا فوم : سنوي نع ةلس نب داحو هللا دبع نب دلاخو ةبعشو ثراولا دبعرك ذي
 ثراولا دبع ةباور نم تي هنكلا ؛ كلذ امف سيو هنع رمعم قا نع باوبأ ةرشع دعب فنصملا اهدروأف ثراولا

 مل: قومبلا لاقو « هدابع امه. هللا فوخم هيف ركذو ثراولا دبع نع یسوم نب نارمع نع یاسنلا هجرخأ رخآ هجو نم

 امف سيلو روك ذملا بابلا ف فذصملا اهلصوف ةبعش ةباور امأو . ثراولا دبع نع هريغ هركذو « رمعم وبأ هركذ

 ةباور نم ىتاربطلا اهلصوف ةبلس نب دامح ةءاور امو « فودكلا لوأ ىف تقبسف هللا دبع نن دلاخ ةياور امأو « كلذ

 هعباتو ) هلوق ٠ ,اوعداو اولصف امهم دحاو فسك اذاف و هيف لاقو هانعمو دلاخ ةياور ظفلب هنع لاهنم نب ع

 هذه ىناسنلا لصو دقو « هدابع اممم هللا فوخ » هلوق فذح ىف ىنعي ( نسحلا نع ) ىنارمحا كلملا دبع نبأ ىنعي ( ثعشأ ْ

 نع كرايم نع ىسوم هعبات و ) هلوق . كلذ امف سيلو نسحلا نع ثعشأ نع قرط نم امهريغو نابح ناو قيرطلا
 ىسوهو . « ىلاعت هللا ناد رذ ىبأ ريغ ةاور ىف ( هدابع امہ هللا فوغ لم ىنلا نع ةركب وبأ ىنريخأ : لاق نسا

 نبانأل حجرأ لوالاو : ىضلا دواد نبأ وه : هعبت نمو ىطايمدلا لاقو ‹ ىزملا هب مزج اک قذوبتلا ليعامسا نا وه

 دقو « امهم دحاو قيرط نم نآلا ىلا ةياورلا هذه ىل عقت لو « دواد نبا نود یراخباا لاجر ىف فورعم لیعاما

 مهلك برح نب نابلس ةياور نم غبصأ نب مساقو ةبده ةياور نم نابح نباو ديلولا ىنأ ةياور نم ىناريطلا هجرخأ

 هلوق عقو : ( هيهنت ) . « هدابع امهم هللا فوخي , اف سيل ةبده ةياور نأ الإ « هماتتب ثيدحلا قاسو « كرابم نع

 فوغ م هلوق نم ثعشأ ةياور واخ نم هانیب امل هب دقت باو تلا و « ىسوم ةعب أدم بع ة4 رك ة باور ىف « ثعشأ هع أت و



orV ۱۰۴۸ ثيدحلا 

 « مدقتيالو رخأتي ال ىداع مأ فوسكلا نأ ةئيبلا لهأ نم معذي نم ىلع در هيف (فوخ ) هلق . «هدابع ام هتل

 ريغو ىبرعلا نبا مهيلع كلذ در دقو ءرحبلا ىف دملاو ررجلا ةلزنم ريصيو فب وخت كلذ ىف نكي مل نولوقي اک ناک ول ذا

 ناكولف : اولاق « ةعاسلا نوك-ت نأ ىشخب اعزف ماقف و لاق ثيح ىنآلا ىسوم ىنأ ثيدصح ىف امم معلا لهأ نم دحاو

 رهاظ ناف « ىنعم ركذلاو ةالصلاو ةقدصلاو قتتعلاب رمال نكي مم باسحلاب ناكولو « عزفلا عقب مل باسحلاب فوسكلا

 كلذارثأ ند. ندع ام عفدي نأ ىجرب ةعاطلا عاوتأ نم ركذ ام لكنأو « فيوختلا ديفب كلذ نأ ثيداحألا

 اهني رمقلا لوي او , ةقيقحلا ىلع فسكت ال سمشلا نأ نومعزب مهنأ هريغو ىبرعلا نبا ضقن امو . فوسكلا

 بجع فيكف « مرجلا ىف رمقلا فاعضأ سمشلا نأ نوع زب مث : لاقف نيتدقعلا ىف امهعاتتجا دنع ضرألا لهآ نيبو

 سهشلا رون ضرألا بجحت فكو ؟ هنج نم وهو امسالو « ليلقل ا ريثكللا مظي فيك مآ «هلباق اذا ريبكلا ريغصلا

 هريغو ريشإ نب نانا ثيدح ىف عقو دقو . افعض بهتر ضرالا نمربك اأ نوم زب مهنال اهنم ةي واز ىف ضو

 احم لاو ةيزخ نبا هححصو هجام ناو ىلا نااو دحأ هجرت أ ام وهو ةئيحلا لهأ همعزب ام ريغ رخآ بدبس فوسكلا

 ءىثل ىلج اذإ هللا ناو « هللا تاي ۲ نم ناتيآ امهنكلو هتايحل الو دحأ تومل ناف كتي ال رمقلاو سمشلا نا د ظفاب

 ناكل تح ولو : لاق . اماقان بيذكت بجيف تدثت مل اهلا :لاقو ةدايزلا هذه ىلازغلا لكشتسا دقو « هل عشخ هقلخ نم

 مسي فيك « هنم بج اذه : ةزيزب نبا لاق . ةعيرشلا لوصأ نمالصأ مداصتال ةيعطق رومأ ةراكم نم نوهأ اهليوأت

 كلذ فالخ ىلمعي عرشارهاظو لكشلا ىركملاعلا نأ ىلع ةينبم اهنأ عم ةعيرشلا مداصتال انآ معزيو ةفسالفلا ىوعد

 ىم روذلا نيمرجلا نبذه ىف قلخيف «راتخلا لعافلا لعفو ةعردقلا ةدارالا رثأ فوسكلا نأ ةعيرشلا دعاوق نم تباثلاو

 دحاو ريغ هيث دق ىلازغلا هدر ىذلا ثيدحلاو . بارتقاب طبر وأ بوس ىلع فقوت ريغ نم ءاش م ةيلظلاو ءاش

 لالجلا ةفص تاج اذاف ء ىسملا لاما ماع نم ةءاضالاو ةيروذلا نآل ءاضيأ ىنعملا ثيح نم تباثوهو « علا لهأ نم

 ءانيور ام ثيدحلا اذهدي بو . ه١ م اكد هلءج لبجلل هبر لت ايف ل ىلاعت هلوق هديؤيو . هتبيهل راونالا تسمطنا

 قيقد نبا لاقو . اذم هل فوخأ ىه : لاقو تو“ نأ داك ىتح ىبف تفسكنا دقو سمشلا ىلا رظن هنأ سواط نع

 هلل نال ©20*ىشب سیلو « هدابع امج هللا فوخب و هلوق ناني باسحلا لهآ هركذي ىذلا نأ مهضعب دقتعي امر : ديعلا

 بايسآلا نم ءاشي ام عطتقي نأ هلف ءببس لكللع ةكاح هتردقو ؛ كلذ نع ةجراغ الامفأو «ةداملا بسح ىلع الاعفأ

 لعفي هنأو ةداعلا قرخ ىلع هتردق مومع ىف مهداقتءا ةوقل هللاب ءاملعلاف كلذ تيث اذإ و . ضءب نع اهضءب تاب سلاو

 ىرجت بابسأ كانم نوكي نأ عمال كلذو « داقتعالا كلذ ةوقل فوخلا مدنع ثدح بيرغ ءىش عقو اذإ ءاشيام

 كلذ نوك ناني ال سالا سفن ىف اةح ناك نإ باجل ا لهأ ۾ ركذب ىذلا نأ هلصاحو . اهقرخ هللا ءاشي نأ ىلا ةداعلا الع

 ۰ ىلاعت هللا دامعل اف وخع

 ف وسكلا ىف ربقلا باذع نم ذولا بيضا - ۷

 - مهلا نا هذيملتو ةيميت نبأ .مالسإلا خيشك  نيققحلأ نم ريثك ركذ دقو . ديج قيقحت انه ديعلا قيقد نبا هلاق ام ( ) ١

 كاذب دهاش معقاولاو ء باسحلا لهأ اهلقعي ةمولعم با.سأل رمقلاو سمشلا فوم ةداملا ىرجأ دق هئاحبس هللا ناو « كلذ قناوي ام

 نأ الو اوقدص نأ ىغني الف « مهباح ىف نوئط# دق لب « نولوقب ام لك ىف باسحلا لهأ بيسي نأ كلذ نم مزايال نكلو

 ملعأ فاو . رخآلاو مويلاو هناي نمؤي نمل ريدقت لك ىلع لساح كاذب فيوختلاو « اويذكي

 ىرابلا حق « " جده - م



 ا ا ا ا ا
 شاع نع ندر دبع تنب ع نع دیعس نب يح نع كلام نع لسم نب هلا دبع اشم اه

 للا يضر شاع تلف . ربقلا باذع نم هللا كذاعأ : اه تاق امه أست تءاج ةيدوهي نا » اا ”ىنلا جروز
 « كلذ نم هللب ًاذئاع هلي هللا لوسر لاقق ؟ عر وبق ىف رسالا بذي : م هللا لوسر اهنع

 1 1 ٠٠٠١ , ٠۴۷٣۲ WT] : ىف هفارطأ _ ۱۰۹ ء ثيدحلا ]
 هللا لوز ف 4 یت جرف + لا تدك اك ةادغ تاذ ب هلل وک هس 0۰

 م ءاليوط اعوذ کد (من ءاليوط امايق ماقف ٌهءارَو سالا ماتو « ىلصي ماق "من رمل یا رغ نیب هلل

 ءدجسف عقر < « لوألا عروکزا نود وهو اليوط اًعوكر مكر م « لوألا مایتلا نود وهو اليوط امايق ما عفر
 امايق ماق من لوألا عروکر ا نود وهو اليوط اًموكر مكر من ٠ لوألا عليقلا نود وهو اليوط مای ماقف ماف م

 لاقف فرصناو «دجسف مفر 4ث لوألا عروك را نود وهو اليوط اًعوكر مكر من ؛ لوألا مايقلا نود وهو ًالیوط
 « ربقلا باذع نم اوذو تيب نأ مرمأ مث « لوقي نأ شا ءاش ام

 ةبلظ نأ فوسكلا دنع ذوعتلا ةبسانم : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاق ( فوسكلا ىف ربقلا باذع نم ذوعتلا باب ) هلق
 لصحيف « اذه نم فاخي اک اذه نم فاخيف ءركذي ءىثلاب ءىثلاو ؛ اراه ناك ناو ربقلا ةبلظ هب اش فوکلاب رابنلا

 هلك هدانساو « اهنع ةرمع ةياور نم ةشثاع ثيدح فنصملا قاس مث. ةرخآلا ةلئاغ نم ىجني ام كسقلا ىف اذ ظاعتالا
 نوع مهو ةك لعاف لاثم ىلع ءیجب ىذلا ردصملا لعبوصنم وه: ديسلا نبا لاق (كلذ نم هللاب اذئاع) هلق . نويندم

 لعفلا ركذي لو 3 !لماع هللأب ذوعأ : لاق هلاك فوذح همق لماعلاو ردصملا بائم ةيئانلا ةدكؤملا لاحلا ىلع وأ .٠ ةيفاع

 قأيس اک ريقلا باذع ىلع لَم ىنلا علطي نأ لبق ناك كلذ نأكو ذئاع انآ ىأ عفرلاب ىورو « هنع ةبئان لاحلا نال
 ءرجحلا ءو ةينثتلا ىلع نونلاو ةمجعملا ءاظلا حتفب (ىفارهظ نيب) لق . ىلاعت هللا ءاش نإ زئانجلا باك ىف هيف ثحبلا

 ىف هنايب مدقت ( لوقي نأ هللا ءاشام لاقف فرصناو ) هلق ٠ ب ىنلا جاوذأ تويب رجحلاب دارملاو « ةدئاز اهلك
 كلذ ريغو ركذلاو ةقدصلاو ةالصلاب سأو بظخ هنأو ؛ ةورع ةياور

 فوسكلا ىف دوجسلا لوط ساپ - ۸
 ال د لاق هنأ ورع نب هللا دبع نع لَ ىبأ نع يح نع نابيش انثدح لاق م وبأ شم س ا ت . ١ 0 ل هت د 5

 أمن « ةدجس ىف نیتک ر بب ینا مكرف ٠ ةعماج ةالصلا نإ : ئدون هلي هللا لوسر دبع ىلع ”سمشلا تنك
 تدعم ام : اهنع ا ىضر اع تااقو : لاق . سلا ا م ظ ساج من « ةدحس ىف نيتكر مکر ف ”ماق

 6 اهذم ل ولأ ناک ق و وحس

 كرت لع ةيكل املا ضعب لدتساو « هركن أ نمىلعدرلا ىلا ةمجرتلا هذ راشأ (فوسكلا ف دوج لا لوط باب) هلق
 , هليوطت عرشي الف دوجسلا ىف ةدايزلا عرشت لو عوكر لاو مايقلاك هراركت عرش ليوطلا هيف عرش ىذلا ناب هتلاطإ



o۳۹ ٠١6ثيدحلا ١ 

 نودعوكرلاو مايقلا ىف ليوطتلا ةبسانم قموضعإ ىديأو «رابتعالا دسافوبف هنايب أيس اكصنلا ةلباقم ىف سايقوهو

 « دوجسلا فالخم اهل مايقلا لوط بسانف ةيولع ةبآلا ناق دجاسلا فالخم ءالجتالا ةيؤر هنكم عكارلاو مئاقلا نأ دوجسلا
 . هليوطت ديل دودرم اذه لكو .مونلاىلا ىضفي دقف ءاضعألا ءاخرتسا دوجسلاليوطت ف نالو
 هجو نم مدقت دقو « هنعةملس ىلأ نعريثك ىبأ نب ىحت قيرط نم صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح فنصملا دروأ 2

 ىف نيتعكر ) هلو . مووهووارالب ميلا حتفو هلوأ مضي رم نب هللا دبع ىن شكلا ةياور ىف عقوو « ارصتخم رخآ

 نيتمدقتملا سابع ناو ةشئاع ىتياورل قفاوم وهو « ناعوكرلا نيتعكرلاب و « اهماهتب ةعكرلاانه ةدجسلاب دارملا ( ةدجس
 دحأ هيلارصي ملو دوجسلا دارفإو عوكر ا ةيذثت مزاتسال هرهاظ ىلع كرتولو « نيدوجسو نيعوكر ةمكر لكى نأ ىف
 مث » ةقئاع ثيدح ىف هلوق نيبتف « مالسلاو دهشتلا ىف هسواج نيب ىأ (سمشلا نع ىلج مث ساج مث) هلق. هلي وأت نيعتف
 هللا دبع نوكي نأ لمتحو « ىدقن ىف ةءاس وبا وه لئاقلا ( ةشئاع تلاقو لاق ) ِهْلوَق . « سمشلا تلجت دقو فرصنا

 نم امهريغو ةعزخ نباو ملسم هجرخأ دقف قلعم هنأ معز نم موو « ةيباحص نع باح ةياور نم نوكيف ورم نبا
 « هيف اذ (اهنم لوطأ ناک طق ادوجس تدجس ام) هلق ؛ اذه ةشئاء لوق هيفو ورمع نب هللا دبع نع ةبلس ىنأ ةياور

 ىف مدقتو « هنم لوطأ ناك طق اعوكر تعكرالو » هيف لسم داز « روكذملا دوجسلا نم ىأ « هنم د هريغ ةيادد فو
 ركب بأ تنب ءامسأ ثيدسح نم ةالصلا ةفص لئاوأ فو « دوجسلا لاطأف دجس مث د ظفلب ةشئاع نع ةورع ةياود

 نع ةدئع هوو « دوجسلا لاطأو دجسف هسأر عفر مث و ظفلب ورمع نب هللا دبع نع رخآ هجو نم ىئاسنللو « هلثم

 نم قاسنلاو دواد الو « طق هتیآر دوجسو عوكرو مايق لوطأب د یسوم ىبأ ثيدح نم نيخيشللو « ةريره ىبأ

 اک لوطي فرسكلا ىف دوجسلا نأ ىف ةرهاظ ثيداحألا هذه لكو , طق ةالص ىف انب دجس ام لوطاك » ةرم” ثيدح

 ىف ةلاطالا دح هب غلب نوكي نأ لاطأ هنوك نم مزايال : لاقف اثح هيف ةيكلاملا ضعب ىدبأو « عوكرلاو مايقلا لوطي

 هنن ورز لج | تنام و رب طقاب رباج ثيدح لسم ءاور امع لفغ هنأكو « عوکر ا

 هنأ« بذوملا و بحاص هبقعتو  ىوونلا مث جرس نبا هراتخاو هباحصأ نم ثيدحلاب معلا لهأ مزج هب و ىففاشلا یلوق

 دجسي مث » هظفل و ىطب وبلا ىف هيلع صن ىعفاشلا ناف اعم نالا ىف هيلع درو ه | ىعفاشلا هب لقي ملو ريخ ىف لقنيم

 لسم دنع هيلا ترشأ ىذلا راج ثيدح ىف عقو : (هيبات) . « هعوکر ىف ماق ام اوحن ةدجس لك ىف ميقي نيل وط نيتدجس

 ةياور ىه : ىوونلا لاقو « دجس مث « لاطأف عفر م « لاطأف عكر مث » هظفلو دوجسلا هيلي ىذلا لادتعالا ليوطت

 نباو ىاسنلا هاور امب بقعتو « عوكرلا وحن هت اطإال لادتعالا ىف ةنين أمطلا ةدايز دارملا وأ اهب لمعي الف ةفلاخم ةذاش
 ليف ىتح لاطأف عفر مث « عفريال لبق ىتحلاطأف عكر مث د هيفف اضيأ ورمع نب هللا دبع ثيدح نم « امريغو ةمزخ
 نبا ظفل ءدجس مث « دجسيال ليق ىتح سولجلا لاطأف سلخ عفر مث« عفربال ليق ىتح لاطأف دجس مث , دجسي ال

 ثيدحلاف طالتخالا لبق ءاطع نم عم ىروثلاو « هنع هببأ نع بّئاسلا نب ءاطع نع ىروثلا قيرط نم ةميزخ
 كرتىلع قافتالا ىلازغلا لقن دقو « اذه ىف الإ نيتدجسلا نيب سواجلا ليوطت ىلع قرطلا نم ءىش ىف فقأ لو «حيحص

 ةءاورلا هذبب جوجح وهف الإو ء مالك الف ىهذملا قافتالا دارأ ناف , هتلاطإ

 عام فوسكلا ةالص باپ ۹

 نا لصق سابع 3 هللا دبع ”نب ىلع عهجو . مَ دص ىف مل سابع “نا ىلصو
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 كانيار م كماقم ىف اًئيش تاوان كانيار ٠ ا لوسر اياواف . هللا اورك ذاف كلذ مهاد ادا « هتايحل الو دحا
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 زانلا "تيرأَو« انألا تيت ام هنم ملك أل هّمبصأ ولو ًادوقنع تأوانتف . هلا تيأر ىلإ : هلي لاق . تمكنك
 نات تا 1 0 1 رص #٤و ع هيك قر جر
 : ليق ٠ نهرفكب : لاق ؟ هللا لوسراب م ارق . ءاسنلا ايلها 1 NDE مظفا طق عويلاك أر ظنَم را رف

 1 لا 2 : ا ی يش ياا ان ص
 كنم تار 3 هلک رهدلا نهادحإ ىلإ E ل ناحإلا نرفكيو « ريشملا نرفكي : لاق ؟ للاب نرفكي
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 « طق اربخ كنم ”تبأرام : تلاف ايش

 نعو « روا لاق هبو مهضعب مهل مؤيف بتارلا مامإلا رضحي مل نإو ىأ ( ةعامج فوسكللا ةالص باب ) هلق

 نب ديعسو ىعفاشلا هلصو ( مزمز ةفص ىف سابع نبا مهل لصو ) هلو .ىدارف اواص مامإلا رضح مل نإ ىروذلا

 ةفص ىف سابع نبا انب ىلصف سمشلا تفك » لوقي امواط تعم لوحألا ناملس نع ةئييع نب نايفس نع اعيجروصنم

 ناجاس نع حي رج نبا هاور هيف فا وخ ةنيبع نبا نأ الإ « حمص فوقوم اذهو « تادجس حبر ىف تاعكر تس مزمز

 نبأ نع ردنغ نع ةبيش ىنأ نبا هجرخأ اذكو « هنع قازرلا دبع هجرخأ « تاعكر عبرأ ةعكر لك ىف نیت کر » لاقف

 ناوفص نع مزح نب ركب ىبأ نب هللا دبع یورو .ردنغ نم مووهو ٠ تاعكر لدي « تادجس و لاق نکل < خرج

 هلق ٠ «نيتمكر ةعكر لك ىف نیتعکر سمشلا فو کف مزمز رهظ ىلع ص سابع نبا تيأر لاق ناوفص نب هللا ديعنب|

 . لاظموب, عضوم ةفصلا : ىرهزالا لاقو « ةفورعم ىهو ءافلا ديدشتو ةلمهملا داصلا مطب رثك الل اذك(مزمزةفص ىف)

 عمجو) هلو . زوجتلا قيرطباال] انه اه ىنعمالو رهنلا بناج ىهو ةروسكمو ةحوتفم ةمجعمداضإ قاغصلا ةخسن ىفو

 ىلع رثأ ةيقب نوكي نأ لمت ( رمع نبا ىلصو ) هلق . الوصوم اذه هرثأ ىلع فقأ مل( سابع نب هللا دبع نب ىلع

 اطوال ف اذك (سابع نب هللا دبع نعراسي نب ءاطع نع) هلو . رع نبأ نع هانعم ةبيش ىنأ نبا جرخأ دقو ءروك ذملا

 سابع نبا لدب «ةريره ىنأ نع, دواد ىفأ ننس ىف ىؤلؤالا ةءاور ىف عقوو ؛ كلام قيرط نمهجرخأ نم عيمج ىو

 ةيناثلا ةمكرلا نأ هيف ( لوالا مايقلا نود وهو اليوط امايق ماق مث ) هلق . نيتدجس ىأ (دجس مث) هلق . طاغ وهوا

 نسح دائساب دمحأ دنع رباج ثيدح ىف ( هللا لوسراي اولاق ) هلق . درفم باب ىف كلذ قأيسو « ىلوآلا نم رصقأ

 نأ الإ« سابع نبأ ثيدح وحن ركذف « هعنصت نكت مل ةالصلا ىف هتمنص ًائيش بعك نب نأ هل لاق ةالصلا ىضق الف د

 سنأ اهاكح يلا ةصقلا املعلو ء ىرخأ ةصق ىوف ًاظوفح ناك ناف < رصعلا وأ _مظلا ىف ناك كلذ نأ رباج ثيدح ىف



 ه١ ۱۰۵۲ ثيدحلا

 « تيقاوملا باك نم « سمشلا تلاز اذإ ربظلا تقو باب » ىف هقايس مدقت دقو « ربظلا ةالص ىف تعقو اهنأ ركذو

 سابع نبا قايسب هيبش وبف رباج ثيدح امأو « بسح طئاملا اذه ضرع ىف رانلاو ةنجلا “لع تضرع و هيف نكل

 ىيمشكلا ةباور فو « ىضاملا ةغيصب ثك الل اذك ( تلوانت كانيأر) هلق . لع هللاو ءاسنلا ركذو دوقنعلاركذ ىف

 ةءاود ىف ( تعكعك كانيأر 2 هلو . لوانتت ةلصأو نب ءاتلا ىدحإ فذعو ماللا مضي عراضملا ةفيصب « لوانت ه

 هلصأ : ىناطخلا لاق « هيبقعىلع صكتن اذإ لجرلا عك لاقي ؛ ترخأت هانعمو هلوأ ىف ءات ةدايزب تعكعكت ىنممشكلا

 «تففك كانيأر مد لسم ةياور ىف عقوو . ًارركم ًافرح اهادحإ نما ولدب أف تائيع ثالث عامتجا اولةدلساف تععكست

 بجحلا نأ ىلع هلح نم مهنف نيع ةبؤر اهأ هرهاظ ( ًادوقنع اهنه تل وانتف ةنجلا تيأر ىنا هلق ٠ نيتفيفخ نيءافب

 ءربخلا اذه رهاظب هبشأ اذهو « اهنم لوانتي نأ هنكمأ ىتح اههنيب ةفاسملا تي وطو اهتقيقح لع اهآرف اهن ود هل تفشك

 نم فطقب كج اماع تأرتجا ول ىتح ةنجلا ىنم تند , ظفلب ةالصلا ةفص لئاوأ ىف ىضاملا ءامسأ ثيدح هد ژبو

 ثيدج هدي ويو « ايف ام عيج ىأرف ةآرملا ف ةدوصلا عبطنت اك طئاخلا ىف هل تاثم انآ ىلع هلمح نم مهنمو « امفاطق

 «تلثم دقل د هباور ىفو « ىلصأ انأو طئاحلا اذه ضرع ىف ًافنآرانلاو ةنجلا ىلع تضرع دقل و ديحوتلا ىف ألا سنأ

 نأ زوجيف ىداع طرشوه لوقت انال ةليقثلا ماسجالا ىف وه اإ عابطنالا نأ اذه ىلع دربالو «تروص دقل »سلو

 نيت رانلاو ةن لا ىرب نأ عنام الو رهظلا ةالص ىف تعقو ىرخأ ةصق هذه نكل ٠ هلع ينل ًاصوصخ ةداعلا قرخنت

 رومألا هذه ءاقبإ ىف ةلاحإ ال :ىطرقلا لاق ءملعلا ةيزر ةيؤرلاب دارملا نإ : لاق نم دعب أو . ةفاتخم روص ىلع ًارارم لب

 هيبنل قلخ ىلاعت هللا نأ ىلإ عجريف « اتدجوو اتقلخن دق رانلاو ةنجلا نأ ىف ةنسلا لهأ بهذم ىلع ايسال اهرهاوظ ىلع

 لكشتساو  هنذخأ ولو ملم ةباور ف (هتبصأ ولو) هلق . اههتقيقح ىلع رانلاو ةنجلا هب كردأ هب ًاصاع ًاكادد] هلي

 هدا راو تقلل كلوا دالا ليقو , ذخألا ةقيقحال ذخألا فلكت ىلع لوانتلا لمح بيجأو «تاوانت » هلوق عم

 هليوحن ىلع ًارداق تنك ثيحب هيلع ىدب تعضو ىأ تلوانت هلوقب دارملا : لدقو . دي سيلو ىنامركلا هاكح کل

 ةعيزخ نبا دنع ماع نب ةبقع ثيدح ىف هلوق هيلع لدو . هفطق نم تنكم ول ىأ هتيصأولو « ةفطق ىل ردقب م نکل

 هل نذؤي مهنأكو « الع تأرتجا ول ىتح د ةالصلا لئاوأىف ءامسأ ثيدح ىف فنصيللو « ايش لرانتيل هديب ىوهأ ,

 دقل و هلم دنعرباج ثيدح هديؤيو لمفأ ل ملوانتأ نأ تدرأ ىأ « ةردقم ةدارإلا ليقو « هيلع“ىرتحي لف كلذ ىف

 ةشناع ثيدح نم فاصللل هلثمو « لمفأال نأ ىل ادب م « هيلا اورظنتا !هرمك نم لوانتأ نأ ديرأ انأو ىدب تددم

 « مدقتأ تاعج قومتيأر نيح ةنجلا نم ًافطق ذخآ نأ ديرأ ىنتيأر دقل ىتح ١ ظفلب ةالصلا رخآ ىف قأس اك

 ینیب ليخ » رباج ثيدح نم دحالو ءردقي لف هوكيرأل ًافطق اهنم ذخآ نأ تدرأ ةلسرم قيرط نم قازرلا دبعلو

 آل ام امف لكؤي نأ وحي ال ةيناف ايندلاو « ىنفي ال وهو ةنج لا ماعط نم هلال دوقنملا ذخأي مل : لاطب نبا لاق , هنيبو

 ًاسفن حقتي الف ةبوتلا عفر عقب نأ ىثخيف بيغلاب ال ةداهشل اب مهنا نم ناكل سانا هآر ول هلال ليقو . ىفي

 « ليوأتلا نوناق ١ ىف ىبرعلا نبا ىكحو . ةرخآلا ىنالإ عقبال ام ءازجلاو « لامعألا ءازج ةنجلا نال : ليقو . اهئاميإ

 بيغبال ثيحب اباد لكأ ىذلا لثم لک الا سفن ىف قلخي نأ « خلا هنم ملك آل و هلوقىنعم : لاق هنأ هخويش ضعب نع

 ةئجلا رام نأ قحلاو « لاثمأ ىه امنو اهل قئاقح ال ةرخألا راد نأ ىلع ىنبم سلف ىأر هنأب بقعتو . هقوذ نع

 قرفلاو « ءاش اذإ ايندلا ىف كلذ لثم هللا قلخ نأ عنام الف « لاحلا ىف تقلخ تصطق اذإو « ةعونم الو ةعوطقم ال



۱٦ oYفوسكلا باتك  

 لسأ نب ديز نع رخآ هجو نم هتيآور ىف روصنم نب ديعس نيب : (ةدئاف) . هزاوجو ماودلا بوجو ىف نيرادلا نيب

 اورو دق ريغ ةياور ىف ( دانلا تيدأو) هلو . ةيناثلا ةعكرلا نم ىناثلا همايق نيح ناك روكذملا لوانتلا نأ

 لِي ىنلا ىلع تضرع ه هيف لاق هنأ كلذو ةنجلا هتيؤر لبق تناكرانلا هتيؤر نأ ةروكذملا قازرلا دبع ةياود ىف عقوو

 فقو یح یئم بهذف ةنجلا هيلع تضرع عجر اذإو ‹ اضعب موضع بكريل سانلا نا یح هالصم نع رخأتف رانلا

 مث و هيفو « امحفل نم ىنبيصي نأ ةفاخم ترخأت قومتيأر نيح رانلاب ءىج دقل ه راج ثيدح نمإسملو , هالصم ىف
 ىف هتيأر دق الإ هتودعوت ءىش نم ام و هيف دازو « ىاقم ىف تق ىتح تمدقت قومتيأر نيح كلذو ةئجلاب ءىج
 . , كترخآو کایند ىف نوقال من ام ىلصأ تق ذنف تيأر دقل » ةعرخ نبا دنع ةرمس ثيدح ىفو « « هذه الص
 « مويلا هتيأر رظنم لثم ًارظنم رأ مل ىأ « هيف وه ىذلا تقولا مويلاب دارملا (عظفأ طق مويلاك ارظن» رأ لف) هلق
 ريدقتلاو مسا فاكلا : ليقو « ف ولأملا رظنملا نع هدعب و هيف ىأر ام ةعاشبل مويلا ىلع هيبشتلا لخدأ و ىنرملا فذ
 هلو ٠ « عظفأ طق مويلاك رظنأ لف » ىوجلاو ىلمتسملا ةباود ف عقوو . ًارظنم مويلا اذه رظنم لثم تيأر ام
 لهأ رثكأ نكتيأر ىناف نقدصت » ديعلا ةبطخ ىف نمل هلوق ىف ةيؤرلا تقو رسفي اذه ( ءاسنلا املهأ رثكأ تيأدو )
 «نرفكيأ » لئاقلا ةيمستب ماملإلا ديعلا ىف مدقت دقو « سلا باك ن شا ثددح ىف كلذ ىضم دقو « رانلا

 ةرسم نب صفح ةياور نم لسم هج رخ أ اذکو « كلام نع روممجلل اذك (ريشملا نرفكي لاق ؟ هللاب نرفكي ) هلو
 ةدايز نأ ىلع اوقفتاو ءواو ةدايزب «ريشعلا نرفكيو » لاق ىلدنألا ىحي نب ىحي أطوم ىف عقوو ءلسأ نب ديز نع
 . ًاطلغ ذوذشلا ىلع قلطأو « كلذك ومف ةاورلا نم هريغ فلاخ هنوكهطيلغت نم دارملا ناك ناف « هنم طلغ واولا

 ءاسنلا ظفل قلطأ هنأ كلذو « دازو لالا قباط باوجلا نال كلذك سيلف ىنعملا داسف هطيلغت نم دارملا ناك نإو

 نهنم حقي معن : لاق هنأكو « حلا ريشعلا نرفكيو » باجأف « هللاب نرفكي » ليق املف « ةرفاكلاو نهنم ةنمؤملا معف
 نأ ىح ةءاور هجو رلا دبع نبا لاقو . ناسحإلا رفكي نم نهنمو هللاب رفكي نم نهنم نآل « هريغو هللاب رفكلا
 نآل هباوج ىلإ جتحي لف هللاب رفكي نم ءاسنلا نم نأب معلا ةطاحإل « لئاسلا لاؤ فو ىلع عقي مل باوجلا نوكي
 هللاب رفكلا ىدع اک ءابلاب ريشملا رفك "دعي مل : قامركلا لاق ( ريشعلا نرفكي ) هلق . هفالخ ثيدحلا ىف دوصقملا
 نل «ريشعلا نرفكي , هلوقل نايب هنأك( ناسحإلا نرفكيو ) ےل . فارتعالا ىنعم نمضت ال ريشعلا نفك نا
 هتيطغت ناسحإلا ركب دارملاو « ناعإلا باتك ىف ريشعلا ريسفت مدقتو « هتاذ رفكال ريشعلا ناسحإ رفك دوصقملا
 ءوادو « ةروكذملا ةطغتلل نايب ( هلك رهدلا نهادح] ىلإ تنسحأ ول ) هلو . ثيدحلا رخآ هيلع لديو ؛ هدحج وأ

 فرطلاو نيضيقنلا ىلع باث حلا نوكي نأب ةيعانتما نوكت نأ لمتحمو : ىنامركلا لاق « ةيعانتما ال ةيطرش انه
 ىف ةغلابم هلك نامزلا وأ لجرلا رمع ةدم هنم دارملاو « ةيفرظلا ىلع بوصنم رهدلاو « روكذلا نم ىلوأ هنع توكسملا

 صاغ وهف « ًابطاخ نوک نأ هنم قأتب نم لک لب هنيعب لجر ةيطاخم « تاسحأ ه هلوقب دارملا سیلو « نهنارفك
 ىف عقوو « ناك عون ىأ نم اهضرغ قفاوب ال اليلق ًائيش ىأ ليلقتلل هيف نونتلا ( أئيش) هلق ٠ ىنعم ماع ًاظفل
 تيأر نم رثكأو , هظفلو تركذ ةميمذ تافصإ فصلا نم ءاسنلا نم راذلا ىف ىّرملا نأ ىلع لي ام راج ثيدح
 « ثيدحلا « نركشي مل نيطعأ نإو « نفحلأ نلأس نإو « نلخ نائس نإو « نيشفأ نمتئا نا ىتاللا ءاسنلا نم اهف
 عاوتأو هللا ركذب ءالبلا عافدتساو هنم رذحيام ةبؤر دنع ةعاطلا ىلإ ةردابملا مدقتامريغ دئاوفلا نم بابلا ثيدح ىفو



 off ظ ۱۰۵۲-٠۰۵٤ ثيدحلا

 ةعجا سمو ؛ مرضي ام مريذحتو مهعفنيام مهميلعتو « هتمأ حصن نم هيلع ناکامو علب ىنلل ةرهاظ ةزجعمو « هتعاط

 نارفك ميرحتو « هذيبلت هيلا جاتح ام ملاعلا نايب و « كىلا ةلع نع مابفتسالا زاوجو « همهف كردي ال ايف ملاعلل ملعتملا

 الام ىلع رفكلا قالطا زاوجو « مويلا ناتدوجوم ناتقولخم رانلاو ةنجلا نأ هيفو . معنملا ركش بوجوو « قوقحلا
 راكي مل اذإ ةالصلا ىف لمعلا زاوجو « ىصاعملا ىلع ديحوتلا لهأ بيعت و « ةلملا نم جرخي

 فوسكلا ىف لاجرلا مم ءادنلا الص ساپ - ٠

 رذنلا تنب ةمطاف هتأرما نع ةورع نب ماشه ن نع الام انربخأ لاق فسوي ن هلا دبع اشو - ۴

 ف نيح - هب بلا جوز امنع هللا ضر ةشئاع تیتآ » تلاق انآ امهنع لا یضر ركب ىبأ رتنب ءامسأ نع

 : تلاقو ءامسلا ىلإ اهديب تراشأف ؟ س انل ام : تاقف . لصت عاف یھ اذإو ا ا

 E E م تام 2 ا ىتح ت مقف : تلاق . من أ تراشأف يأ تقف . هللا ناحبس

 ااا هزاع تنك د نم اهو لاقت هيلع ینا هللا دح لب هلا لوسر فرصنا الف

 ابي ىردأ ال )ءلالا : ةنتف ني اًييرق و ثم روبقا ىف نونتفت مك جو دفلو . َرانلاو ةنجلا

eكلذ ىا ىردأ ال ل نک وللا وا - نزا امأف ؟ جرا اذهم الع ام : هل لاقيف < دحأ ینو  

 دقف : ايلاصأمن هل لاقيف « انما امم انئَجأَف ئدحلاو تانيبلاب انءاج هيَ نا ”لوسز دمع : لوقيف ( هاما تلاق

lideتعم ( ىردأ ال : لوقف ( هامسأ تلاق اا 7 لا وأ _ قانلل امأَو . ديول 1 تنك نإ  

 ۰ « هتلقف ان 2 نول سانلا.

 : لاقو كلذ عنم نم لوق در ىلإ ةمجرتلا هذه راشأ ( فوسكلا ىف لاجرلا عم ءاسنلا ةالص باب ) هلو

 . ةلاجتملا جرخو اهتيب ىف ةأرملا ىلصت : ةنودملا نو . نييفوكلا ضعبو ىروثلا نع لوقنم وهو « ىدارف
 نم هن ا اإ فوسكلا نأ كلام نع ىور : ىطرقلا لاقو . لاما ةءراب تناك نم الإ عملا جرخي ىعفاشلا .

 ىنأ تنب ءامسأ نع ) ھلو . دجسملا كح نبقح ىف لصملا قاهلإ وهو كلذ فالخ هنع روهشملاو « ةعمجاب بطاخم
 لدب نوب « معن 8 نکلا ةباور ىو ( معن ىأ تراشأف) هلو - اوال ماشهو ةمطاف ةدج ىه ( ركب

 نمالا أضوتي مل نم باب » ىفو ملعلا باتك نم « ةراشالاب ايتفلا باجأ نم باب ىف هدئاوف تمدقت دقو « ةيناتحنلا
 نزلا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ زئانجلا باتك ىف ربقلاب قلعتي ام ىلع مالكلا ىتأيو « ةراهطلا باتك نم « لقثملا ىثغلا
 اإ ءامسأ نال رظن هيفو « فوسكلا ةالصل دج.سملا ىلإ ءاسنلا جورخ زاوج ىلع لاطإ نبا هب لدتسا : رينملا نبا

 لمف « اهنع تاديعب نك ءامسأ ريغ ءاسن نأ هقرط ضعب ىف درو اع كسمتي نأ هتكمب نكل « ةشئاع ةرجح ىف تلص

 تاولصلا راس ىف نهتداع ترج اک دجسملا رخؤم ىف نكدقف اذه

 نسل اريك ا م لسا - 5

 : ىنلا أ دقل » تناق م 57 نع ةمطاف نع ماشه نع ةدئاز تح ل مدا س



o£فونكلا باک دو  

 « سمشلا ,فوسك ىف ةقاتعلاب ل

 نال ¢ هيف درو ىذلا بيسأل اعاتا هديق ( سهلا فوسك ىف ) ةلحبملا نيعلا تفي ) ةقاتعلا تا نھ باب ( هلو

 ‹ ةدئاز هنم هعمسف اذكه هب ثدح ماشه نوكي نأ امإ - هنم فرط اذهو - سمشلا فوك ةصق تور امن ءامسأ

 انك , ظفاب ماشه نع ىلع نب ماثع قي رط نم قتعلا باك ىف ىقأيسف حجرأ لوآلاو « هرصتخا ةدئاز نوكي وأ

 ىنلا ناک د ىليعاسالا دع ةداز نع ورع نب ةنواعم ةءاور ىف ( سأ ددقأ / هلو ¢ ةقاتعل أب فوسكلا دع صم وا

 ‹ مآب مقلي

 دحسملا ف فوسكلا ةالص ساپ - 6

 5 ١ 2 ا هل “4 4 4

 یر ةشئاع نع نهرا دبع تنب ةرمع نع ليعس نب يح نع كلام ىثدح لاق ليعامسإ اسم — 6١٠م

 : اش هلا لوسر ةشئاع تلأف . ربقلا باذع نم للا كّداعأ : تلاقق املأ تءاج ةيدوبم نا » اهنع ا

 :« كلذ نم هللب انباع هب هللا لور لاقف ؟ مروبق ىف سانلا ُبَذميأ

 هللا لوسر "رف حض مجرف ٠ سشلا تقسكف اہک رم ةادغ تاذ ھل ہلا ”لوسر کر منو

 مث ؛اليوط اعوك ر عكر من ءاليواع ًامايق َماقق ءهءا رو سانلا ماقو « لصف ماق "من 0 رجلا ىاربط نیب يم

 «لوألا عوكرا نودوغو اليوط ًاعوكر مكر م « لوألا مايقلا نود وهو اليوط ًامايق ماف مث « لوألا

 اوذوعتي نأ مرم م « لوي نأ هللا ءاش ام مب هللا وسر لاقف فرصنا مث . لوألا دوجسلا نود وهو دجسم

 ةسعبرأ لبق مدقت دقو امنع ةرمع ةباور نم ةشئاع ثيدح هيف دروأ ( دجسملا ف فو كلا ةالص باب )ەلۋ

 ءرجحلا ىتارهظ نيب رف » هيف اه وق نم ذخؤي هناك « دجسملا ىف امن وكب حيرصتلا هيف عقيل و « هجولا اذه نم باوبأ

 نع لالب نب نابلس ةباور ىف كاذب حيرصتلا عقو دقو « دجسم اب ةقصال تناكو مب ىنلا جاوزأ تويب رجحلا نال

 یکم نم هلل ىلا قأف دج أ ف رجلا قاربظ نسب ةوسن £ تجر « هظفاو سم دمع ةرمع نع كيعس س ىح

 اک ھار ها توم بسا هيف هل ىنلا ناك ىذلا بكرملاو 0 ثب دخلا 8 هبق ىلصي ناك ىذلا هالصم ىلإ قأ ىح

 ىلصت نأ فوكلا ةالص ىف ةنسلا نأ حصو 3 ارهاظ اماصي لو دجسملا قأ هلل عجر ايلف < لوألا بابلا ىف مدقت

 لعأ هللأو . ءالحجيإلا ةبؤرب ردجأ ءارحصلا ف اهم الص تناكل كلذ الولو « دجسملا ىف

 هتايلل الو دحأ تومل سا فک ال اپ - ۳
 ھاو ا 7 ١ ا ۶

 مهمع هللا یر رگ ناو سابع نباو ىسوم وباو ةريغأاو ةركي وبأ هاور



 اھ ۱۰۰۷-۱۰۵۹ ثيدحلا

 ام ومتيأر اذاف « هلا تایآ نم ناتي ١ امهمكسلو « هتايحل الو دحأ تول نافسكفي ال ”رمقلاو س ہشلا > هلي نا

 « اولصن

 ةورع نع ةورع نب عاشو یره زا نع عم ةريخأ ماش انادح لاق دمع "نب نا دبع او - ٠م

 لاا سانا لصف هل ل ونا مق هي قلع ا لور ذيع ىلع ةضمشلا تفك » تلاق امنع هلا يضر ةشئاع نع

 لاطأف كر 7 2 لوألا هتءارق نود( ىهو مارا 1 م 3 لا لاطاف عكر م 5 ًةءارقلا

 م ¢ تللذ لمم ] ةين املأ ةىو رلا ىف منصف ماق 6 ٤ نیت دج دحسف ةأر مفر مث ء لوألا هعوكر ر نود عوک را

 « هدابع امهم ر هللا تای آ ح نم ناتي E تایل الو دحأ تومل ناف ال رمقلاو س.كا نإ : لاقف ماق

 « ةالصلا ىلإ اوعفاف كلذ متيأر اذاف

 لوألا بابلا ىف اطوسبم كلذ ىلع مالكلا مدقت ( هتايحل الو دحأ تومل سمشلا فسكت ال باب ) هلق

 . هيلي ىذلا بابلا ىفهثيدح أيس ( ىسوم وبأو )لق ٠ . هيف اممم دح .مدعهت ( ةريغملاو ةركب وبأ ءادد) هلو

 ركذ دقو « لوآلا بابلا ىف هثبدح مدقت ( رمع نباو ) هل .باوبأ ةلالث لبق هئيدح مدقت ( سابع ناو ) هل

 ثيدح اذكو ؛ رخآ هجو نم اضيأ لوآلا بابلا ىف مدقت دقو ‹ كلذ ذ هبق و دوعسم ىبأ كثب لح اضيأ بابلا ف فدصملا

 ةريره ىبأو ةصيبقو ريشب نب نامعنااو ورع نب هللا دبع نعو لسم دنع راج نع هركذي مل ام بابلا ىفو ‹ هشلاع

 نب هيقع نعو 0 هريغو دحأ دنع اهلك ديبل نب دوم و بدنج نب ةرمسو دوعسم نبا نعو « هريغو ىتاسناا دنع اهلك

 نم اهيلع علطا نم دنع عطقلا ديفت ىهو ؛ ةحصلا طرش ىلع اهيل اغ قرط ةدع هذوف « هريغو ىتاربطلا دنع لالب و ساع

 . دحأ ةارح وأ دحأ توم ىلع ةمالع فوسكتلا نأ معز نم بيذكت بجيف « لاق قلع ىنلا نأب ثيدحلا لهأ

 مدقت و « ىناثاا باہ ىف ىف ةدرفم ماثه ةباو ر تم دم دقو ٠ ىرهزلا ظفل ىلع هقاس ( ماشهو ىرهزلا نع رمعم ) هلو

 اضيأ كلذ مدقت دقو ءارقدصاف , ةدايزلا نم ماشه ةءاور ىف نأ رمعم نع قازرلا دمع ناو ٠ كانه هلع مالكا

3E 
 اع هللا ىكر ا نا 5 5 فوسكللا ىف 5 لا بباب ع ١

١ 

 ىسوم ىبأ نع ةدرب ىلأ نع هللا دبع ن ديرب نع ةا وبأ انتدح لاق ءالملا ن د شو - ۹

 3 کرو م ايق لوطأ ىلصف دحمل ا بأف « ةعاسلا نوكت نأ تخت امزف ا ىنا ماقف « سمشلا تفسخ » لاق

 فو 0 e اتوا نو ال نا ل 1 ١ تايألا ذه : لاقو هلمفي طق ةعيأر دوجسو

 « هرافدتساو وئاعذو هرك ذ ىلإ اوعافاف لذ م یش منیأر اذاف « هّدابع اهم هلل

 هللا اور ک ذافد ظفاب هئيدح مدقت دقو . قط ىنلا نع ىأ ( سابع نبا هاور فوسكلا ىف ركذلا باب ) هلق

 نأ ىش ) هلق ةفصلا ىنعم ردصم هنأ ىلع حتملا زوج و , ةجشم ةفص ىازلا رسكب ( اعرف مقلب هني ىنلا ماقن ) هلو

 يرألا مق ء ؟ جات



 فوسكلا باتك - ۹ ه۹

 وأ « فوذع ريخلاو اهمسا ةعاسلاو ةصقا وأ ؛ ةعاسلا رضحت نأ ىثخي ىأ ةمات ناك نأ ىلع مضلاب ( ةعاسلا نوكنت

 عزفلا ةروصل دهاشملا نع خي عزفلا ببس نآل . لاحلا دهاش نم نظلا هبجوب اميرابخإلا زاوج هيفو ليق ٠ سكملا
 نكن مل ةريثك تامدقم ةعاسلل نأ ثيح نم ثيدحلا اذه لكشيف اذه ىلعف < ركذ ام ريغل عزفلا نوكي نأ لمتحیف
 لاجدلاو ةبادلاو اهب رغم نم سءشلا عولطك طارشألا مث  جراوخلا جورخو ءافلخلا فالختساو دالبلا حتفك تعقو
 « تامالعلا هذه مب ىنلا مالعإ لبق تعقو فوسكلا ةصق نوكت نأ لاهتحاب اذه نع باجيو . كلذ ريغو ناغدلاو
 اک ثدحت ةءوقمك هريغل تناكو كلذل ةيشخلا نأ نظ ىوارلا نأ وأ « تامدقملا ضعب كلذ نوكي نأ ىش هلعل يأ

 موب ريغ ةعاسلاب دارملا نأ مهضعب دازو ‹ هريغل اعن ىوونلا هركذ ام لصاح اذه . ځرلا بوبه دنع یخ نأك :
 فوسكلا ةصق نالرظن لوألا نو ,:كلذريغ وأب هوك. روم الا نم م أ ىلع ةمالع تلعج ىلا ةعاسلا ىأ « ةمايقلا
 ريثكب لَ ىنلا ربخأ دقو « رابخالا لهأ هيلع قفتا اک ةرشاملا ىف ناک ميهاربإ توم نأ مدقت دقف « ادج ةرخأتم
 . فيقوتب الإ كلذب مرحي ال هنأ ىضتقي ىناحصلاب نظلا نيسحتف كلاثلا امأو . كلذ لبق ثداوحلاو طارشألا نم
 نم سمشلا عولطك ط ارشآلا ضعبل ةمدقم فوسكلا نوكي نأ ىشخ هلعلف ىتاثلا امرقأو . هدعب نخم الف عبارلا امأو
 عم ضعب رثإ اهضعب ةيلاتتم عقتو رك ذ ام ءايشأ روكذملا عولطلاو فوسكلا نيب لاختي نأ ليحتسي الو « اهبرغم
 ةلأسم ىلع جرخمي نأ لمتح هنأ ىل روظ مث« ج برقأ وه وأ رصبلا حلك الإ ةعاسلا مأ امو إل ىلاعت هلوق راضحتسا
 ىلاعت هللا هلع ام الول نكمملا عوقو ردق هلعل ليقو . لاكشإلا لاز كلذ زاوحي ليق اذاف رابخالا ىف خسنلا لوخد
 اذإ امن ال عرفي و ىثخ فيك كلذ هتمأ نم هل عمتي نم نيبتيل فوسكلا سال هنم ايظمت طا رشآلا لبق عمتي ال هنأب
 ام راضحتسا ىلع تبلغ ةردقلا ناكمإ راضحتا ةلاح لعل لبقو . اهرثكأ وأ طارشألا لوصح دعب كلذ محل عقو
 طارشأ ر يغب فوخلا عقيف هركذ مدقتي مل طرشإ ةطورشم تناك طارشالا كلت نوكت نأ لاهتحال طورشلا نم مدقت
 ( هدابع اهب هللا فوخ نكلو ) لاق مث ( هللا لسري ىنلا تابآلا هذه ) هلق . ملعأ ىلاعتو هناحبس هقاو طرشلا دقفل
 كلذب لدتساو ‹ لوالا بابلا ىف هريرقت مدقت ا قفاومو « افيوخت الإ تايالاب لسرت امو ) ىلاعت هلوقل قفاو»
 « كلذ نم معأ تايآلا نآل نيفوسكلاب صتخ ال كلذ ريغو رافغتسالاو ءاعدلاو ركذلا ىلإ ةردابملاب رمآلا نأ ىلع
 دنع امحتسا نمل هيف ةجح الف « ةالصلا ركذ ةياورلا هذه ىف عقب لو ءاقستسالا رخاوأ ىف كلذ ىف لوقلا مدقت دقو
 اه هللا فوخ ده هلوق ىف هللا ىلع دوعي ريمضلاو « هركذ ىلإ » ىنيمشكلا ةياور ىف ( هللا ركذ ىلإ ) هل . ةيأ لك
 ءالبلا هب عفدي ام هنال هريغو فوسكلا دنع رافغتسالا ىلإ بدنلا هيفو « « هدابع

 لِي ”ىنلا نع امنع هلا ىضر ةشئاعو ىمو. وبأ هلة « وسلا ىف ءاعدلا يصاب - 6

 لوقي ةبعش نب ةريغلا تمت لاق ٌةقالع ”ن دايز ان” لح لق ةدئار انتدح لاق ديلولا وبأ اشو - ۰
 نإ : لكم هللا لوسر لاقف < مارا تومل تقسكنا سالا لاقف « ”يهاربإ تام موي سمشلا تفركنا »
 تح اولصو هلا اوعداف اهومتيأر اذاف هناي الو دحأ تول نافسكني ال « هللا تايآ نم ناتي رمقلاو ضمشلا

 « لجني
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 ( ةشأاءو ىموم وبأ هلاق ) هلق . « فوسخلا ىف د تقولا ىبأو ةب رك ةباور ىف (فوسكلا ىف ءاعدللا باب ) هلق

 ف وهو هيب أ نع ماشه قيرط نم ءاعدلاب هيف سالا عقوف ةشئاع ثيدح امأو « هلبق ىذلا ىموم ىبأ ثيدح ىلإ ريشي

 ةالصلا ىلع ءاعدلاو ركذلا لمح نم مهنمو 4 هريغو ةركب ىلأ كثددح نم اضيأ ءاعدلاب سالا دروو ؛ ىناثلا بابلا

 ىف عقوو 2 اوعداو اولصف د لاق ثيح ةركب ىلأ ثيدح ىف امبنيب عمج هنآل ىلوأ لوآلاو , امئازجأ نم امهنوكل

 « ماعلا ىلع صاخلا فطع نم وهو « هوالهو هوحبسو هوريكو هللا اوركذاف » روصنم نب ديعس دنع سابع نبا ثيدح

 لوألا بابلا ىف ةريغملا ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو

 دعب امأ : فوسكتلا ةبطخ ىف عامإلا لوق باب - 1

 ”لوسر َفّرصناف » تلاق ءامسأ نع رذنملا تاب ةمطاف ىنتربخأ لاق ماثه انت دح ةماسأ وبأ لاقو - ۱

 2س امأ : لاق "م هلهأ وه ام هلا ديف طق + سلا e دقو کب نا

 وبأ لاقو  لاقف العم ارصتخم ءامسأ ثيدح هيف ركذ ( دعب امأ : فوسكلا ةبطخ ىف مامإلا لوق باب ) لۇق

 هيلع هبن مو نكسلا نب ىلع ىلأ ةياور ىف انه هيف عقوو « ةممجلا باتكىف هجولا اذه نم الوطم مدقت دقو « « ةماسأ

 ناك هلعل : تاق . هفذح باوصلاو ريب زلا نب ةورع  رذذملا تنب ةمطافو ماشه نيب  لخدأ هنأ كلذو ىنايجلا ىلع وبأ

 نم نكسلا نباق الإو « خسانلا نم كلذو «نعد تراصف « نبا ١» تفحصتن > ريبزلا نب ةورع نب ماشه ر هدنع

 هنأب ىف مدقت اک ةيطخ فوسكساا ةالصل بحتسا نمل دييأت هيفو . رابكلا ظافحلا

 رمقلا فوسك ىف ةالصلا ساپ - ۷

 یر ةركب ىلأ نع نسحلا نع سنوي نع ف سماع نب دیعس انت دح لاق دوم اشم د ۲

 ۰ « نيتك ىلصف ام دلل لوسر دهع ىلع سمشلا فيكن » لاق هنع هلل

 لاق ركب ىبأ نع نسحلا نع "سنوي انتدح لاق ثراولا دبع امئّدح لاق مم وبأ شرڪ 3 ۳
 2 < و ۱ را 2 ا 2 2

 ىلصف هيلإ ساناا باثو ؛ دجسملا ىلا ىهتنا ىتح هءادر جم جرخ « هب هلا لوسر دبع ىلع 'سمشلا تفسخ »

 ۶ ص ١ مص س 6 ت ع

 «دحأ توم نافسخم ال امهإو « هللا تايا نم ناتي ١ رمقلاو سمشلا نإ : لاف سمشلا رتاجناف « نيتك 2 مهم

 سانلا لاقف “ا ربإ هل لاقب تام هَ م نأ كاذو . 8 ام فّشكي ىت> اوعذاو اولصف َكاذ ناك اذإو

 « كاذ ىف

 هيلع ضرتعأو <« الوطمو ارصتتم نيمجو نم ةركب بأ ثيدح هيف دروأ ( رمقلا فوسك ىن ةالصلا باب ) هلق

 ضعب رصتخلا نأ نيبي نأ دارأ هنأ باوجلاو « لاتحالاب الو صيصنتلاب ال رىقلا ركذ هيف سيل.رصتخلا نأب
 « سقلاو سمشلا نأ , هلوق دعب ء اولصف كلذ ناك اذإو » هلوق نم دوصقملا ذخؤيف لوطملا امأو لوطملا ثيدحلا

 ىف ديبع نب سأوب نع سيق نب حوت قيرط نم نابح نب | د۔ذعف ٤ كلذ نم حرصأ وه ام هقرط ضعب ىف حقو دقو



 فوسكلا باتك- ه4
 مدقت دقو « امهدحأ فيكنااذافد ورمع نب هللا دبع ثيدح ىف هدنعو « كلذ نم ائيش متبأر اذا , ثيدحلا اذه

 « رمقلا فوسكىف ةعاملا بدنن ال لاق نم ىلع در كلذ فو . فسكنا امبيأ فوسك , ظفلب دوعسم ىلأ ثيدخ
 رمقلا فوسك ىف ىلص ب هنأ رخآ هجو نم نابح نبا دنع عقوو رابنلا نود ابلاغ للا ىف ةقشملا دوج وب قرفو
 لثم نيتمكر رمقلاو سمشلا فوسك ىف ىلص , ثيدحلا اذه ىف هدانساب ثعشأ نع ليمش نب رضالا قيرط نم هظفلو
 لوأ نم مهنمو « هيف لصي مل جلي هنأ ديشر نياك قلطأ نم ىلع در اذه ىفو ءاضيأ ىنطقرادلا هج رخآو « , كتالص
 ىف رمقلا فوسك ىف ىلص هنأ لقني مل: ىدهلا بحاص لاقو . نيتياورلا نيب امج « ةالصلاب أ ىأ , ىلص » هلرق

 فودكلا ةالص هباحأب لب ىنلا ىلصف ةسماخلا ةنسلا ف فسخ رمقلا نأ ه هل ةريسلا ىف نابح نبا كح نكس « ةعامج
 هتريس ىف ىاطلغم هب مزج دقو ‹ روكذملا لبوأتلا ىنتنا تبث نإ اذهو < مالسالا ىف فوسك ةالص لوأ تناكو
 فسكتا » اذه ةركب بأ ثيدح ىف ليصألا ةياور ىف حقو هنأ نيتلا نبا ىكح : (هيبذت) . اممظن ىف انخيش هعبت و ةرصتخلا

 وه هريغف ريغم هظفل نأ نظف ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم هيلع ترسع هناكو ؛ هل ىنعمالر ييغت اذهو ‹ سمشلا لدب « رمقلا
 كلذك سلو اباوص هنظ ام ىلا

 ”لوطأ فوسكلا ىف ىلوألا ةمكرا صاب - ۹۸

 للا يضر ةشلاع نع ةرمت نع ىح نع نايف انثدح لاق دحأ وبأ انتدح لاق دوم شو -
 « لّوطأ ”لوألا لوألا « نيتدجس ىف تامكر عبرأ سمشلا رف وسك ىف مہم یلص مپ ینلا نأ اهنع

 باب د لمتسلل هلدب عقوو ؛ نهمشكلاو ىومحلا انه عقو !ذك ( لوطأ فوسكلا ىف ىلوالا ةمكرلا باب ) هل
 نم ظيلخآ عضوملا اذه ىف عقو ديشر نبا لاق « ىلوالا ةعك رلا ىف مايقلا مامالا لاطأ اذإ ءاملا امسأر ىلع ةأرملا بص
 ناقد رخآ عضوم ىف ركذت نأ اهم ةيناثلا امأو « اعطق ىلوآلا ةمجرتلل قب اطم روك ملا ةشئاع ثيدحو « ةأورلا
 ىلا ةباتكلا ضعب مضف هضرغ لصحت ملف هتداع ترج ام اقيرط وأ اثيد-- اهركذيل اضايب ىلخأو اهب مجرت فنصملا
 حقو ام هركذ ام ديؤيو . ىبتنا هيف صن وهف باوبأ ةعبس لبق روك ملا .امسأ ثيدح اهب قيلآألاو « اذه أشنف ضعب
 مث ‹ ثيدح هيف سيل : ةيشاحلا ىف لاقو الو أ « ةأرملا بص باب ورکذ هناف ىر رفلا نع هبوبش نب ىلع ىفأ ةا ور ىف
 ىذلاف اذه ىلمف . هجر ختسم ىف ليعامسالا علص اذكو « ةشئاع ثيدح هيف دروأو «لوطأ ىلوالا ةمكرلا باب , ركذ
 وهو ىلوألا ىلع رصتقا نم امأ « ديحب سيل نيتجرتلا ىد>] ىلع ممضعب راصتقا نم رذ بأ خويش عيذص نم عقو
 امهئاكو « الصأ ةمجرتلا افذح امهنا ثيح نف نارخآلا امأو . ةشئاع ثيدح امل قلعت ال ذا« ضع أطل ىلمتسملا
 انثدح ) هلو . رثكالا ةياور نم اذكو , ىنييممثكلا نع اضيأ ةعركةباور نم تفذح اذهلو « اهافذخ اهالك سا
 ةالص باب ١ ىف ىضاملا ليوطلا ثيدحلا نم فرط نتملا اذهو « ىروثلا وه نايفسو ٠ ىريبزلا وه ( دحأ وبأ
 اذه ىف لاقو «لوالا مايقلا نود وهو اليوط امايق ماق مث و هيف لاق هناف ىنعملاب هنم رص هن أكو ءدجسملا ف فوسكلا
 : لاق نمل ليلد هيفو ؛ لوطأ ىلو الاف ىلوالا » ظفلب ىليعامسالا هاور دقو « ل وطأ ىلوالا نيتدح ىف تاعكر عبرأ »
 نأ فالخال هنإ : لاطب نبا لاق دقو . ىلوالا ةعكرلا نم ىناثلا مايقلا نود نوكي ةيناثلا ةمك رلا نم لوألا مايقلا نا

 نأ ىلع اوقفتا : ىوونلا لاقو . اهيعوكرو اهمايقب ةيئاثلا ةمكرلا نم لوطأ نوكت امعوكرو اهمايقب ىلوالا ةمكرلا
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 له هع وكرو ةيناثلا نم لوألا مايقلا ىف اوفلتخاو « امهف هعوكرو لوالا مايقلا نم رصقأ اهمف هعوكرو ىناثلا مايقلا

 نود وهو » هلوقىنعم مهف فالخلا اذه باسو : لبق ۰ اوس نانوكي وأ هعوكرو ىلوآلا نم ىناثلا مايقلا نمرصقأ امه

 ةياورو . هلق ىذلا نود مايق لك نوک يفق عيمجلا ىلا عجرب وأ ةن املا نم لوألا هب دارملا له « لوالا مايقلا

 طقف لوألا نم مايق لوأ < لوألا مايقلا 00 هلوق نم 3 نا اضيأ ت ا اذه نيعت ىليعامسإلا

 لعأ هللاو . ةدئاف رثكأ لوألاف ءامهرادةم نع اتوكسم كلاثلاو ىناثلا مايقلا ناكل

 فوسكسلا ىف ةءارقلاب روجلا صاب 8

 نع ةّورع نع نا انا انربخأ لاق ديلولا انثدح لاق نارهم ن دغ نيش - 6

 اذإو «مكرف E هتءارق نم م اذاف « هتءارقب فوسألا ةالص ىف و 0 تلا بج « lie اَ ىضر اع

 تامر مبرأ فوسكلا ةالص ىف ةءارقلا دواعي "مث . دجلا كالو امير ءهدمح نأ هلل مهم : لاق مك ”رلا نم عقر

 « تادجس ر عيرأو نیک ر ىف

 تلد لا ناو هللا ىضر ةشئاع نع ةورع * نع یرهزاا ' تعم هاريغو ی ءازوألا لاق و - ٠١5

 .« تادّجس _عيدأو نيتكر ىف تاككر عبرأ لصف مدقق «ةساب هداج داق كيتي واكو دا لوسر دېع ىلع

 كال نوفا دبع لذ كوخأ سام : یره زلا لاق . هلم باهش نا حم ر , نجرلا دبع ىنربخأو

 نانو ن ن نا ا ةنّدلا أطخأ هنإ « لجأ : لاق . ةنيدملاب ىلص ذإ حبصلا لم نيتك الإ ىلص ام

 رمل ىف ئرهزلا نع ريثك نا
 e نبا انربخأ) هلق ٠ رمقال وأ سمشال ناك ءاوس ىأ ( فوسكلا ىف ةءارقلاب ربجلا باب ) هلق

 ورب مل هنا نيعم نبا هفعضو ؛ نورخآو قربلا ناو ىلهذلاو ميحد هقثو قشمد وهو « نمحرلا دبع همسا « ملا رسكو
 هلي ىنلا رهج ) هلق ٠ هريغو ىعازوالا هيلع هعبات دقو « ثيدحلا اذه ريغ نيحيحصلا ىف هل سيلو ديلولا ريغ هنع

 یرمزا تمم وخر یازرال لد( يشل 3 عرش ا ىلا زال نور اذكر يدا كشف

 و ۰ هر ك ذف هريغو ىعازوألا انثدح لسم نب ديلولا نع ناربم نب دم نع لسم هلصو ) خا

 ا ا و فعض ىلع مهضعل لدتساو « ريبزلا نب هللا

 رهجلا تبث دقو ‹ هيفنل ضرعتي ملهركذي مل ىذلاو اب ال « رك ذي مل نم ىلع ةجح ركذ نم نأل فيعض اذهو « رجلا

 اک هريغو ريثك نب نابلس هقفاوو « هنع ديزم نب ديل ولا قيرط نم كامحلاو دواد ىنأ دنع ىعازوألا ةباود ىف

 هلوقف لوألا ىلعو « ميلا نوكسب « لجأ نم  ىنييمشكلا ةياور فو« ىنعمو انزو من ىأ ( لجأ لاق ) هلق . ىرت
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 ا ا و يح ب فرسكلا باتک
 ىنعب ( رهجلا ف ىرهرلا نع نیسح نب نايفسو ريثكنب نايلس هعبات) ولوو . اهحتفب ىناثلا ىلعو هنإ ةزمهرسكب « اطخآ هناد
 ىثلا دبع ىلع سمشلا تفسخ , ظفلب هنعثراولادبع نبدمصلا ديعنع دمحأ ابلصو ناولس ةءاورو ءروك ذملا هدانساب
 نآيلس نعمل ايطلا دواد ىبأ دنسم ىف ہانی ورو « ثيدحلا « ةءارقلاب رهخل أرق مث سانلا ربك مث ربكف ب ىنلا ىف هَ
 اباصوفنيسح نب نايفس ةءاور امأ و « فوسكلا ةالص ىف ةءارقا اب ربج مقلب ىنلا نا » ارصتخم دانسالا اذهب ريثك نبا
 دنع ليقع ىرهزلا نع ربجلا ركذ ىلع مہعب ات دقو « ابف ةءارقلاب رجو فوسكلا ةالص ىلص د ظفلب ىراحطلاو ىذمرتلا
 نم ليلعتل ىنعمالف كلذب مزجلا اع ومب ديفي اضعب ابضعب دضعي قرط هذهو « ىنطقرادلا دنع دشار نبقماو ىواحطلا

 اف رجلا درو دقو « ةيفاك تناكل ىعازوالا ةباور الإ كلذ ىف درب مل ولف « هريغو نيسدح نب نامفس فيصضتب هلعأ
 رذنملا ناو ةع زخ نباو قحساو دمحأو ةفيشح ىبأ ابحاص هب لاقو . هريغو ةمزخ نبا هجرخأ افوقومو اعوف سم ىلع نع
 : ةثالثلا ةمئالا لاقو « رارسالاو رهجلا نيب ريخم : ىربطلا لاقو « ةيكل املا نم ىبرعلا نباو ةيعفاشلا اد نم امهريغو
 جتحم ملربج ول هنآل « ةرقبلا ةروس نم اوحن أرق » سابع نبا لوقب ىمفاشلا جتحاو « رمقلا ىف ريج و سمشلا ىف رسي
 ب ىنلا بنحب ىلص هنأ سابع نبا نع اقيلعت ىعفاشلا ركذ نكل « هنم اديعب نوكي نأ لاتحاب بقعتو « ريدقت ىلا
 هعم رهجلا تيثف اهتح ريدقت ىلعو « ةيهاو اهديناسأ قرط ةثالث نم قبلا هلصوو . افرح هنم عمسي لف فوسكلا ىف
 دنع ةرمس ثيدح نع باوجلا اذكهو « زاوجلا نايبل كلذ لعف نوكيف ددعتلا تبث ناو « ىلوأ هب ذخألاف دئاز ردق
 ىلوأ ىدنع ربجلا : ىبرعلا نبا لاق « ربجلا ین ىلع لدي ال تبث نإ هناو « اتوص هل عمسي مل ١ ىذمرتلاو ةعزخ نبا
 ۰ لعأ هللاو . ءاقستسالاو ديعلا تشأف بطخعو اه ىداني ةعماج ةالص 5

 ىضم ايفو هيف اهنم رركمل ا« قلعم اهفصن و لوصو» امفصن اثيدح نيعبرأ ىلع فوسكلا باوبأ تلمتشا : ( ةا )
 ةياورو « ةقانعلا ىف ءامسأ ثيدحو « ةركب ىلأ ثيدح ىوس ام رخت ىلع ملم هقفاو . ةا صلاخلاو « نوثالثو نانثا
 هلا دبع ر" امف راثآ ةسمش نيمباتلاو ةباحصلا نعراثالا نم هيفو . هلصأ جرخأ هنكل لوطأ ىلوألا ةشاع نع ةرمع
 نالوصوم امهو « هتئطخت ىف ةورعرثأ اهيفو « ريبزلا نبا



TB ۱۰۹۷ ثيدحلا 

 یم انا

 ًارقلا دوجس باتك - ۱۷

 نآرقلا دوحش ىف ءاجام باپ - س١

 نع دوسألا تعم لاق قاحسإ يبأ نع عش انّئدح لاق ردن اند لاق راش ن دخ اشو - ۷

 نسم افك ذخأ خيش ريغ « ُهَمم نم حسو اهيف تجف کم للا كَم ؟ئبلا أرق » لاق هنع هلا ضر هللا دبع

 : ارفاك لت الذ دعب ةتيأرف . اده ىنيفكيت : لاقو هتم ىلإ مقرف بارت وأ يصح
 ] ATF »> ۴۹۷۲ ۴۸۴ ‹ ۱۰۷۰ : ىئ هفارطأ 5١99 ثيدحلا]

 «ةوالتلا دوج ةنس ىأ « امتاسو نآرقلا دوج ىف ءاجام باب ه هريغل و « ىلمتسسلل اذك ( نآر لا دوج باوبأ ) هلق

 ءاملعلا عمجأ دقو . رذ ىنال ةلمسبلا تطةسو . باوبالا رخآ ىف | وجوب لاق نم ركذ یتآیسو . « هتنسو » ليصاللو

 ةيناث محدقلا ىف ىعفاشلاو ؛ طقف ص كلام فاضأو ؛ ‹ صو حلا ةين اث الإ ةيلاوتم ىهو عضاوم ةرشع ىنو دجسي هنأ ىلع
 ص ةدايز ةروهشم ىرخأ ىفو « ةياور ىف هلثم دمحأ نعو « ءاطع لوق وهو لصفملا ىف امو ىه ديدجلا فو « طقف جملا

 ةفيشح بأ نعو : ةيعفاشلا نم جرس نباو رذنملا نباو ةكلاملا نم بيبح نباو بهو نا و قحاو ثيللا لوقوهو

 جملا ةي اث الإ عيما قاسار خلا ءاطع نع اهنم ىرخأ لاوقأ كلذ ءاروو « دواد لوق وهو جحلا ةيناث ىنن نكل هلثم
 ثالثو ناحبسو فارعألا ما زعلا نكملو عورشم عيمجلا ليقو < اضيأ ص طاقسإو ايهطاقساب ليقو « قاقشنالاو

 ديبج نب ديعس نعو < أرقاو مجنلاو ليزنت محو ليزنت 1 سابع نبا نعو ؛ دودسم نأ نع ىور لصفملا

 ام لع نعو « ناحبسو فارعآلا تابثاو مجنلا طاقساب نكل هلثم ريمع نب ديبع نعو « أرفا طاقساب هلم

 ىلع ءانشلاو هيلع ثحلا وأ دوجسلاب سالا هيف عقو ظفل لك دنع دوجسلا عرشي ليقو « ةميزع دوجسلاب هيف مالا درو

 تممحس) هلق . ةيزاغلالا هتديصق ىف باشلا نب دمع وأ هيلا راشأ دقو اريثك اددع غلبي اذهو حدملا قام قيس وأ هلعاف
 نم مجنلا ةرو ريسفت ىف هامس ( خيش ريغ هعم نم دعو ) هلق . دوعسم نبا وه هللا ديعو « ديزي نبا وه ( ةوسألا

 « لتقي مل هنالرظن هيفو « ةريغملا نب ديلولا هنأ قعإ نبا ةريس ىف عقوو . فلخ نب ةيمأ : قححا ىبأ نع ليئارسإ قيرط
 لقوا نب ةمرخم ثيدح نم ىنارطلا هجرخأ امل رظن هيفو كرشل اب ةعيب ر نب ةبتعوأ ةريغملا نب ديل ولا : دينس ريسفت فو
 . نم دجس نأ مهضمب ردقي الف نودجسيف ةدجسلا أرقيل ناك هنا ىح ةكم لهأ لسآ مالسالا ل ى ىنلا ربظأ امل و لاق

 نيد نوع دن : اولاقو !وعجرف فئاطلاب اوناكو امهريغو لبج وبأ و ةريغملا نب ديلولا شيرق ءاسؤر مدق ىتح « ماحزلا

 عمي نأ نكم و « لسأ نع دحأ دتري مل هنإ » ليوطلا ثيدحلا ىف نايفس ىبأ لوقل « رظن اذه توبث ىف نکل « مناابآ
 ريبج نب ديعس نع رشب ىبأ قب رط نم ىربطلا یورو . هئاسؤر رطاخ ةاعارم ببسب ال اط دترا نمي ديقم قنلا ناب
 انخويش خيش نايح وبأ ركذو « ضاحنلا هعبت و ةحيحأ وبأ ةيمأ نب صاعلا نب ديعس وه هيلع دجسف بارلا عفر ىذلا نأ

 نم نيلجر الإ مجنلا ىف اودج » ةريره ىنأ نع ةبيش نأ نبا فئصم ىفو « هدنتسمركذب لو بهل وبأ هنأ هريسفت ىف

 دعب و دجسف  مجنلا مق هلا لوسر أرق لاق ةعادو ىنأ نب بلطملا ثيدحن نم ىتاسنللو « ةرهشلا كلذب ادارأ شيرق



١ ooنآرقلا دوجن باتك-  

 هر ل دوعسم نبا لعلف كلذ نم تبث امههو . ملسأ ذئموي بلطملا نكي ملو «دجأ نأ تيب أ و ىمأر تعفرف «هعم نم
 نأ ليئارسا ةءاور ف فنصملا دافأو . هريغ نود بارثلا نم فكلا ذخأب هصاصتخال هركذ, ادحاو صخ وأ
 نأب لكشتساو ؛ ثيدحلا اذ باوبالا هذه ف فصلا ةءادب ىف رسلاوه اذهو « ةدجب اهيف تاز ةروس لوأ مجنلا

 . أرقا نم قباسلا نأب بيجاو « مجنلا ىلع ةقباس ىهف ةدحج اضيأ اهفو الوزن روسلا لوأ ( كبر مساب ارقا ١
 ةديقم ةيلوآلا وأ « ةالصلا نع لب ىنلل هين ىف لمج ىبأ ةصق ليلدب . كلذ دعب لزنف اهتيقب امأو « اهلئاوأ
 لوسر اهم نلعتسا ةروس لوا نأ  ظفاب هبودرم نبا دنع قحا ىبأ نع ةدئاز ىبأ نب ايركز ةياور هتنیپ فوذحم *ىثب
 « هركذف « نيكرشملا ىلع اهالت ةروس لوأ , قححا ىبأ نع رانيد نب ©" ريبكلا دبع ةياور نم هلو « مجنلاو مب هللا
 ىف هيلع مالكلا ةيقب تأ سو . نيكرشملا ىلع ارج اهالت ةدجس امف ةروس لوأ دارملا نأب ثالثلا تاياورلا نيب عمجبف
 ىلاعت هللا ءاش نإ مجالا ةروس ريسفت

 ةدجسلا ليزات ةدجس بيس - ۲
 ۍضر ةريره ىنأ نع نمحرلا دبع نع هاربا نب دعس نع نايفس اننادح فسوي 'نب دمع نشري - ٠١

 « ٍنانإلا ىلع ىنأ لهو ةدجسلا ليزن: ماأ رجفلا ةالص ىف ةعججلا ىف ارقي هل ”ىنلا ناك» لاق هنع للا EE e 4 2 O ا ملا كي شا 1 3 0
 ىف ام دوجسلا ىف اوفلّتخا امتإو . امف دوجسلا ىلع اوممجا : لاطب نبا لاق ( ةدجسلا ليزنت ةدجس باب ) هلق ش

 ىوتسم ةعملا باتك ىف بابلا ىف روكذملا ةريره نأ ثيدح ىلعو كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو . ىنا ةالصلا

 ص ةدجس تبيساب - ٣
 0 > ت ع ن 5 5 7 0

 سابع :ءا نع ةمركع نع بويا نع دامح انثدح الاق نامنلا وأو برح نب ناملس او - ٠59

 « هيف دج إب "ولا هتيأر دقو «دوجسلا_مئاَع ني سيل ص » لاق اهنع للا ضر
 [ ٠٤١١ ىف هفرط ٠١595 ثيدحلا ]

 ىلإ ص ىف دوجساا ىهي « دوجسلا منازع نم سيل ص و سابع نبا ثيدح هيف دروأ ( ص ةدجس باب ) هُو
 نم دك 1 تاب ودنا ضءب نأ ىلع ءانب الثم مآلا ةةيصك هل مف ىلع ةعزعلا تدرو ام مثازعلاب دارملاو « هرخآ

 مجازعلا نا : نسح داتساب بلاط ىلأ نب ىلع نع هريغو رذنملا نبا ىور دقو « بوجولاب لوقي ال نم دنع ضعب
 ملأو محو ناحبسو فارعألا : ليقو « رخآلا ةثالثلا ف سابع نبا نع تبث اذكو . ليز#ت ملأو أرقاو مجنلاو مح
 قيرط نم فندملا دنع ص ريسفت ىف عقو ( ابيف دجسي قلب هللا لوسر تيأر دقو ) هلوق ٠ ةبيش ىبأ نبا هجرخأ
 مث « ص ةدجب تذخأ نيأ نم ه هجولا اذه نم ةءزخ نبالو « ص ىف تدمج نبأ نم سابع نبا تلأس » لاق دهاجب

 امف دوجسلا ةيعورشم طبنتسا هنأ اذه قف هدتقا مادېف ) هلوق ىلا ( نالسو دواد هتيرف نمو  لاقف اقفنا

 « مركلا دبع » ةخسن ىف : قالوب ةعبط شماهم ( ) ١



 ةهو؟ ۱۰۹۹-٠١١۷١ ثيدحلا

 ةدقو . نيقيرطاا نم هدافتسا نوكي نأ لاتحال امبنيب ضراعت الو « قل ب ىنلا نع هذخأ هنأ لوآلا فو « ةبآلا نم
 هجو طيللساف « مم ىدتقي نأ سمأ نم مكيين : سابع نبا لاقف د از اها قيرط لف ءايينالا ثيداحأ ىف عفو

 رهظ ام فيقوتلا الولف عوكرلا ظفلب تدرو اإ ص ىف ىلا ةدجسلا نوك كلذ بدسو « ةبالا نم اہ خل ىنلا دوج

 اهدجسن نحنو « ةبوت دواد اهدجس د اعوف س سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم یاسنلا فو . ةدج اهف نأ
 . ةالصلا لخاد عرشي ال رك اشلا دوج نآل ةالصلا ىف امف دجسي ال هنأ ىلع ءاركسش » هلوةب ىعفاشلا لدتساف « اركش
 لزل ةدجساا غلب املف « ص رينملا ىلعوهو أرق رب ىنلا نا د ديعس ىنأ ثيدح نم کاج او ةعزخ ناو دواد ىبآلو

 متأيهت كتيأر ىنكلو < ىف ةبوت ىه ام : لاقف دوجسال سانلا أيهتف رخآ موي ىف اهأرق مث هعم سالا ںی و دج

 نم ةيفنلا ضعب لد او ءاھریغ ین دكأ ام دكؤي ملا دوجبلا نأب رعشي قالا اذمف ,هعم اودعسو بجو لزتف

 عكر ىلصملا ءاش ناف ؛دوجسأا نع بون اهدنع عوكرلا نأب ع( بانأو امكار رخوال هلوق دنع دوجسلا ةيعورشم

 دوس نبا لاق ةبو ةوالتلا تادج عيمج ىف هدرط مث دج .اش ناو 3

 هلع ینا نع اهنع للا < فا هلاق .مجنلا ةدحس ےس اپ ل €

 هنع م یر , لا دبع نع دوسألا , نع قاحسإ ىب أ ن ءةيمش 8 لاق نع نب صفح اشم - لا

 نم انفك موقلا نِي لجر ذخأف « دج الإ _موقلا نم ٌدحأ قب اف اهب دجسف_مجنلا ةروس أرق هل ىبنلا نا »

 «أرفاك ليك دعب ةتيأر دف . اذه ىيفكي : لاقو هبجو ىلا مقرف بار وأ مح

 نبا ثيدح ىلع مالكدلاو . هيلي ىذلا ىف الوصوم تأ ؛ ( جب ىنا نع سابع نبا هلاق مجنلا ةدج باب ) هلق
 قح ادجاس دعب ال هوحن و هفك ىلع هتببج عضو نم نأ ىلع هب لدتساو . ىلاعت هللا ءاش نإ دلا قى اروم

 رظا هيفر < ضرالاب امم

 . 2 ص ا

 بوضو هل سيل سجن كرشلاو « نيكر شالا مم نيالا دوجس تسيمساي - ۵
2 : 5-5 ۶ 

 ءوضو ىلع دجسإ اهنع هللا ىضر رمع نا ناكو

 هللا ضر سابع نبا نع ةمركع نع بويأ ان'دح لاق ثراولا درع ان٣ دح لاف ددبم اص - ٠١ ا ,u 2 م 5 1 يبا دك 8 .
 ت أ 5

 « سنإلاو ناو ٠ نوكرشملاو نودا هعم دجسو « مجنلاب جس هب ىنا نا د اهنع

 بويأ نع نامْبَط "نا اورو
 [ 4256 : ىف هفرط _ ۱۰۷۱ ثيدحلا ]

 سمي » هلوق انيور : نيتلا نبا لاق ( ءوضو هل سيل سجن كرشملاو « نيكرشملا عم نيماسملا دوج باب ) هلق
 ناكد ) هلق ٠ سجن سجر مهلوق ىف اعابت] تركذ اذإ مب جلا نكست ءارفلا لاقو . اه رسك ذوحيو مي+او نونلا حتفب

 نبا ىور دقف « لوأ لوألا « يغ, فذع لينعألا ةياور قو « كال اذک ( ءوضو ريغ ىلع دجسي ربع نبأ

 هتلحار نع لزني رمع نبا ناكد لاق ريبج نب دعس نع ك هلأ معز لجر نع نسخا نب كديبع قر رط نم ةبيش ىبأ

 ىرابلا حف ١ ۲ ج ۷۰ “8



dağنآرقلا دوج باک د ۷  

 نع عفان نع ثيللا نع حيحس دانساب قييبلا هاور ام امأو « أضوتي امو دجسيف ةدجسلا أرقبف بكري مث ءاملا قيرهيف
 ىناثلا وأ « ىريكلا ةرابطلا رهاط هلوقب دارأ هنأب امهنيب عمجيف « رهاط وهو الإ لجرلا دج ال. لاق رمع نبا
 جاجتحالا ىراخبلا دارأ نإ : لاقف ةجرتلا هذه ىلع لاطب نبا ضرتعا دقو . ةرورضلا ىلع لوآلاو رايتخالا ةلاح ىلع
 رخآ ىلإ ناطيشلا قلأ امل ناك األ و « ةدابماا هجو ىلع نكي مل مدوجب نآل هيف ةجح الف نيكرشملا دوجسب رمع نبال

 دوصقم نأب ديشر نبا باجأو . باوصلاب هبشأ ومف « سجن كرشملاو » هلوقب رمع نبا ىلع درلا دارأ نإو : لاق « همالك
 . هتيلهأ مدع عم ادوج هلعف ىناحصلا ىمسو ؛ دوجسلا ىلع رقأ دق كرشملا نآل « دوجنملا ةيعورشم ديك أت ىزاخبلا
 ارفاكزتق نأب بقوع دج ام ىذلا نأ دوعسف نبا ثيدحيف نأ هدب ؤيو . ةلاح لك ىلع دجسي نأب ىرحأ كلذل لمأتملا
 نبا رثأو ةمجرألا نيب عمج نأ لمتحيو : لاق . دوجسلا ةكربل لسأف ىنسحلاب هل متخ ذئموي دوجسلل قفو نم عيمج لعلف
 اوبهأتي مل ملال 5 ءوضو ىلع ةيآلا ةءارق دنع اوناكنيململا نم رضح نم عيمج نوكي نأ ةداعلا ىف دعي هنأ رمع

 كلذب لدتسا كلذ ىلع مَ ىنلا هرقأو ءوضو الب تاوفلا فوخ دوجسلا ىلإ مهنم رداب نف كلذك ناكاذإو « كلذل
 نوكرشملاو نومل ملا هعم دو , نتلا ظفل نأ هديؤيو ؛ ءوضولاب ةقشملا دوجو دنع ءوضو الب دوجسلا زاوج ىلع

 حصي نأ مزليف ءوضولا هنم حصي ال نم مهيفو « عميملا نيب دوجسلا ةبسأ ىف سابع نبا ىوسف « سنإلاو نجلاو
 ريسفت ىف اهنم ءىثب مال انل لصحيس اهبلا راشأ ىتلا ةصقلاو . لعأ هاو ءوضوب نكي مل نمو ءوضوب ناك نم دوجسلا
 هجرخأ ىعشلا الإ ءوضو الب دوجسلا ذاوج ىلع دحأ رمع نبا قفاوي مل: ( ةدئاف ) . ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا ةروس

 2رب مث ةدجسلا أرقي ناك هنأ ىلسلا نمحرلا دبع بأ نع نسح دنسب اضيأ هجرخأو « مح دنسب هنع ةبيش ىلأ نبا
 اذه نم طسوألا ىف ىناربطلا داز ( مجنلاب دج ) هلق . ء.امبإ *ىوي ىثم وهو ةلبقلا ريغ ىلإ ءوضو ريغ ىلع وهو

 رابخ] ىلإ كلذ ىف دنتسا سابع نبا نأك ( نجلاو ) هلوق ٠ دوعسم نباو سابع نبا ةصق داحتا دافأف ,ةكم »هج ولا
 ناسنالا علطي ال ىلا رومآلا نم وهف اضيأو . هرغصل ةدقا' رضع مل هنآل ء ةطساوب امإو هل ةرفاشم امإ بالك ىنلا
 نع نامهط نب ميهاربإ هاورو ) هلق . اعطق اهرضحي مل هنآل دعب كلذ نع هل فدك هنأ زيوحمو فيقوتي الإ اهياع
 مجنلا ةروس ريسفت ىف هيلع مالكلا ىتأي ( بوبأ

 ا هو ےس O كي
 ةفيصخ نب ديزي انربخأ لاق رفعج نب ليعامسإ انثدح لاق_مييرلا وبأ دواد نب نابلس اسو ت ۴ E كا ان و 07 2 5 عسا م 1

 01 00 ت ١ م ¢ 0 0 ت 2

 ياكم 'ىبنلا ىلع ارق هنأ عرف هنع هلا طر تباث نب ديز لاس هنأ رشا هنآ راسب نب هاطع نع طيَّسق نبا نع

 « اف دي رف_مجنلاو
 ٠١7[ : ىف هفرط _ ٠۰۷۲ ثيدحلا]

 و ۹ 0 a ۶ 4 و

 نع طيسق نب هللا دبع نب ديزي انئادح لاق بذ ىبأ "نبا انئدح لاق سابا يبا نع مآ او - +٠0
 « اف ْدُجَسي رف ءرمجنلاو وکم ”ىبلا ىلع تأرق » لاق تباث نب دز نع راسي نب ءاطع

 معآ هللاو . « لسي م١ لدب ٠ دج مث » باوسلا لماو « ةطوطخلاو ةيربمألا يف اذك )١(



 عوده ۱۰۷۳ - ۱۰۷۲ ثيدحلا

 ال لصفملا نأ ىلع بابلا ثيدحم جتحا نم ىلص درلا ىلإ كلذب ريشي ( دجسي ملو ةدجسلا أرق نم باب ) هلق
 لدي ال ةلاحلا هذه ىف اهيف دوجسلا كرت نال , روث ىبأك ابف دوم ال اهصوصخم مجنلا نأ وأ « ةيكل املاك هيف دوج
 تقو ناك تقولا نوكل وأ ءوضو البر زاك هنوكل امإ كاذ ذإ كرتا ف ببسلا نوكي نأ لاتحال « اقلطم ةكرت ىلع
 حجرأ اذهو « زاوجلا نايبل ذئنيح كرت وأ « باب دعب هريرقت قابس اک دجسي مل ناك ءىراقلا نوكل وأ ةهارك
 ` هريغو دواد وبأ هاور ام امأو . كل دعب ولو دوجسلاب ءسال ايجاو ناك ول هنا« ىعفاشلا مزج هبو تالاهتحالا

 « ةنيدملا ىلإ لوحت ذنم لصفملا نم ءىش ىف دجسي ل مب ىنلا نا » سابع نبأ نع ةمركع نع قأرولا رطم قيرط نم
 تأ نم ةياورف « هتوبث ريدقت ىلعو . هدانسإ ىف فالتخاو هناور ضعب ىف فعضل ثيدحلاب معلا لهأ هفعض دقف
 یورو ( تقشنا ءامساا اذإ إل ىف دوجسلا توبث هيلي ىذلا بابلا ىف ىتأيسف « ىنانلا ىلع مدقم ثبثملا ذإ حجرأ كلذ
 مجنلا ةروس ىف دج مقلي ىنلا نا » ةر ره ىبأ.نع نيريس نبا نع ناسح نب ماشه قيرط نم ىنطقرادلاو رازيلا
 هيب أ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نع نسح دانساب ريسفتلا ىف هيودرم نبا یورو « تاقث هلاجر ثيدحلا « هعم اندو

 ايف دجسي لي هنا لوسر ىأر هنإ : لاقف هلآسفمجنلا ةمئا ىف دجب ةريره ابأ ىأر هنأ نحرلا دبع نب ةللس ىلأ نع
 اذإ ١ ىف دج هنأ ربع نع ديزي نب دوسألا نع حي دانساب قازرلا دبع ىورو . ةنيدملاب لأ اه ةريره وأو
 رمتسا ةنيدملا لهأ لمع نأ معز نم ىلع در اذه و  اهف دج هنأ رمع نبا نع عفان قيرط نمو (تقشنا ءامملا
 كرتف ةالصلا ىف هتءارق ركن لصفملا نال كلذ ىلع ةبظاوملا ىنملا نوكي نأ لمحو . لصفملا ىف دوجسلا كرت ىلع
 الصأ لضفملا ىف دوجسلا كرتب هلوق ىف كلام ةلعلا هذه ىلإ راشأ « هقفب مل نم ىلع ةالصلا طلتخت الكل اريشك هيف دوجسلا
 نأ مهضعب معزو . لبق مدقت ا لطلب هلعفب درو « ةالصلا ىلإ فرصنب مجنلا ىف دوجسلاب مالا : راصقلا نبا لاقو
 نمحرلا دبع نع حج دانساب ىربطلا هاور ال رظن هيفو « امف دوجسلا كرت ىلع ب ىنلا دعب رمتسا ةئيدملا لهأ لمع

 ديوس نب تح قيرط نمو « ( تلزاز اذإ إل أرقف ماق مث ايف دجسف ةالصلا ىف مجنلا أرق ةن ريع نع ىذبأ نبا
 وهو « رغصم ةلمهملا داصلاو ةمجعملا ءاخلاب ( ةفيصخ نب ديزي انثدح ) هلو . مجنلا ىف دج هنأ رمع نبا نع عفان نع

 دانسإلا ىف روكذملا طيسق نب هللا دبع نب ديزي وه طيسق نبا هخيشو « هدج ىلإ بسأ ةفيصخ نب هللا دبع نب ديزي
 لوثسملا فذح (معزف تباث نب ديز لأس هنأ ) هِلوَق . ىراخبلا ىخيش ريغ نويندم اعم نيدانسإلا لاجرو « ىناثلا
 هريغو رجح نب ىلع نع ملم هنيب دقو , كلذك سيل و مجنلا ىف دوجسلا هنع لوسملا نأ مهوب قاينسلا رهاظو « هنع
 مامإلا عم ةءارق ال : لاقف « مامإلا عم ةءارقلا نع تب اث نب ديز تل أس , لاق دانسإلا اذهب رفمج نب ليعامس] نع
 فا اخي هالو ناكملا اذه ىف هضرغ نم سيل هنال فوقوملا فنصملا فذغ ثيدحلا « مجنلا أرق هنأ معذو « ءىش ىف
 كلذ ىلع لادلا حيحصلا ثيدحلل اعبت ةباحصلا رابك نم امجوأ نمل اقافو مامإلا فلخ ةءارقلا كرت ىف تب اث نب ديز
 ‹ اريثك كوكشملا ىلعو اذهكاليلق ققحلا ىلع قلطي معزلاو ٠ ريخأ دارأ ( معزف ) هلو . ةالصلا ةفص ىف مدقت اك
 رعشلا اذه ىف معز نوكي نأ لمتحيو . معز ا دابعلا قازرا هلا ىلع : رعاشلا لوق هدهاوش نمو « كلذ رركت دقو

 خيشلا ىلع الت اذإ ءىراقلا نأ تباث نب ديز ثيدح نم مهضعب ظيئتساو . نماضلا ىأ مراغ ميعزلا هنمو نمط ىنعمب
 ةفيصخ نب ديزي و بئذ ىبأ نبا قفتا : ( ةدئاف ) . رظن هيفو خيشلا عم ابدأ خبشلا دجسي ملام ةوالتلا دوج هل بدني ال

 وبأ هجرخأ هيبأ نع ديز نب ةجراخ نع طبسق نبا نع هاورف رخص وبأ امهفلاغو « طبسق نبا ىلع دانسإلا اذه ىلع



 نب ره فلخ تياصو » هتياور ىف رخص وأ دازو : نيخيش هيف طيسق نبال نا ىلع لمح اظوفع ناكناف ىف ارظلاو دواد

 « ايف ادجسي ليف مزح نب ركب آو زيزعلا دبع

 ( تّقثَنا هالا اذإ ) ةدحس بيس - ۷

 ةريرهابأ تيأر » لاق لس ىلأ نع ىبحي نع ماه انتربخأ الق ةلاضت و رس اشم - 4

 “يللا َرأ مول : لاق ؟ دجسن كرا ملأ « ةريره ابأ اي : تاق ءابم دف ( تقعنا هامسلا اذإ أرق هنع لا ىضر

 » لدم ١ دج 1 ل

 هللا دبع ىنأ نبا وه ماشهو . امف دوجسلا ىف ةريره ىبأ ثيدح هيف دروأ ( تقشنا ءامسأا اذإ ةد# باب )ەلۋ

 كرأ مل ةملس ىبأ لوقو . فرظال ءابلاو امف ىنمم شكلا ةياور ىف اهب دجسف هلوقو .ريثكى آ نباوه ىحيو قاوتسدلا
 ىتأيس اک حفار وبأ هركن أ كلذلو كلذ فالخ ىلع رمتسا لمعلا نأ رعشي ةماس ىلأ نم راكن ا ماوفتسا وه ليق دجست
 اكر امأ « ةالصلا ىف ام دوجسلا ىرب ال نم هب كسمتي نأ نكميف لزنتلا ىلعو ءرظن هيف اذهو « باوبأ ةالث دعب
 ةلأسلا هذه ىف ةئسلاب امهملعأ نأ دعإ ةريره ابأ اعزاني مل عفار ايأو ةملس ايأ نأ ىعدملا نالطب ىلع لديو . الف اقلطم
 ءافلخلاو لي ىنلا ةفلاخع عم ىعدي لمع ىأو : ربلا ديع نبا لاق . كلذ فالخ ىلع لمعلاب هيلع اجتحا الو

 ؟ هدعب نيدنشأرلا

 *ىراقلا دوحسل حس نم باب 0 ۸

 اف انمامإ تنأف ) دحسا : لاف ا هيلع ارفف مال وهو - اذ ن م رومسم نا لاقو

 لاق امهنع هللا ىضر رع نبا نع مفا ىنثٌدح لاق هللا ديبع نع حم انت دح لاق د دسم نسرين -
 « هتهج عضو اندحأ دمي ام ىتح دجسنو جيف ةدجلا اممف ةروسلا انيلع أرقي لِي ؛ئىنلا ناک » 2 عما سا 2 0 ١

 [ :۱١۷۹۱۰۷۱ ىف افر _ ۱۰ ۷۰ ثيدحملا ]

 دجسي نأ عمتسملا مزا دج اذإ ءىراقلا نأ ىلع اوعمجأ : لاطب نبا لاق ( .ىراقلا دوجتسل دحج نم باب ) هلوق
 ' اذإ ءىراقلا نأ ىلإ ةراشإ ةمجرتلا فو . عامتسالا دص اط ورشم كلذ لەج نم لوق باب لعز قأيسو 2 قلطأ اذك

 ةمجعم امهنيب ماللاو ةلمبملا حتفب ( مل ذح نب ميمتل دوعسم نبا لاقو) هلوق ٠ هركذأس اهب ديأتب و. عماسلا دجسي مل دجسي

 : لاق مهار نع ةريغم ةيأور نم روصنم نب ديعس هلصو رثآلا اذهو « امف ١ ىرملا داز ( انمام] ) هلق . ةنكاس
 ىور دقو . اهيف انمامإ تنأ : هللا دبع لاقف ةدجسب تررف « مالغ انأو هللا دبع ىلع نآرقلا تأرق : ملذح نب مم لاق

 رظتناف ٠ ةدجسلا كب ىنلا دنع أرق امالغ نا < لسأ نب ديز نع نالحي نبا ةياور نم ةبيش ىلأ نبأ هجرخأ اعوفرص
 تنك ككل و « ىلي.: لاق ؟ دوج ةدجسلا هذه ىف سيلأ هللا لوسر اي : لاق دجسي مل ادف ‹ دجسي نأ يقلب ىنلا مالغلا
 : لاق راسي نب ءاطع نع لسا نب دیز نع ىور دقو . لسم هنأ الإ تاقث هلاجر « اندجسل تدج ولو « اه انمامإ
 لس نب ديز نع أعم ةرسيم نب صفحو دعس نب ماشه نع بهو نبا ةياور نم قيبلا هجرخأ 5 نوح رک دف 2, ىنغلب



 ةهوأل ۱۰۷۷ - ۱۰۷۵ ثيدحلا

 نآلو « دجسي ملف مقلي ىنلا دنع أرق هنأ یک هلال ؛ تباث نب ديز وه روكذملا .ىراقلا نوكي نأ ىعفاشلا زوجو . هب
 ىف نالا ىلع مالكلا ىقأيسو « ناطقلا وه ( ىحب انئد-) هلق . یہا نيروكذملا نيثيدحلا ىور راسي نب ءاطع
 ريخ ا بابلا

 ةدجسلا مامإلا أرق اذإ سانلا ماحدزا سا - ٩

 لاق رمع نا نع عنف نعولا ديبع ان ريخأ لاق ررهسم "نب لع اذث دح لاق مدا نب ”رشب اشم — ۰۷

 م 7 ت د م 4

 ا اندحأ دج ام یت ىتح محد زيف « همم دجساو دجسرف « هدنع نحو ةدجسلا أرقي هب ىنا تاكد

 € هيلع لحس

 نب رشا انثدح) هلق نب دجاسلا ةرثكو ناكملا قيضل ىأ ) ةدجيشل' مامرا أرق اذإ سانلا ماحدزا باب )هلو

 مدآ نب رشب هتقبط ىفر . ال اذه الإ ىراخبلا ىف هل ضيم لصألا ىرصب « ىدادغبلا ريرضلا وه ( مدآ

 وه انه یراخبلا خيش نأ ىدع نبا حجرو . لاقم امهنم لكىفو ؛ ناملا رهزأ تنب نبا وهو اضيأ ىرصب ديزي نبا

 . هيلع مالكلا ىقأيو باب دعب ىرخأ قيرط نم ىقأيسف « تاعباتملا ىن الإ هل جرخب ملف ريدقت لكىلعو «رهزأ تنب نبا
 ليعامسإلا هجرخأ ديعس نب ديوس رهسم نب ىلع نع ةياورلا هذه ىلع هقفاوو مث

 ت ٤ ۹۱%۴ ء

 دوجسلا بجو مل لجو زع هللا نأ یار نم ی اپ - ٠

 هياع هبحوب ال هنأك . اهل دق ول تيأرأ : لاق . اه نباح ملو ةدجسلا مسن لجرا : نيّصُح نب نارمعا ليقو
 2 ش / م 2 1
 اهعمتسا نَم ىلع ةدحسلا اإ : هن: هللا يفر نام لاقو . انودُع اذبل ام : ناملس لاقو

 تنك ناف « ةلبقلا لبقتساف رضَح ىف تنأو تدجَس اذاف , ًارهاط نوكي نأ الإ دحسي ال : ئره زلا لاقو

EFصافلا دوحسل دحج ال دز نب ا نو: كجو ناك ٌثيح كيلع الف  

(VVوب ورح لاق مربخأ جر نا نأ ا 3 ”ماشه ا لاف یو ن وا اشم -  

 رک وا لاق“ ىميتلا ردها نب هللا دبع نار قف لا نحرا دبع نب نامهع نع ا ركب
E 0 980-5 ع  x 

 ربا ىلع ةمجبا مو ارق « هنع ها ىر باطاعأ نب رع نم ةر رمح اع - سانلا رايخ نم ةر ناكو

 ءاج اذإ 'ىتح اهم ارق ةلباقلا ةعجللا تناك اذإ 'ىتح « مسانلا دجسو دجسف لزب ةدجسلا ءاج اذإ 'ىتح « لحلتلا ةروُدب

 حست لو : هيلع ا الف حسا : نمو ¢ باصأ دقو نم ¢ د وحساب اإ «سانلا ا 5 0 لاق ةدحسلا

 » ءا 'نأ آلإ دوحسلا ض ري : ا 9 2 امهنع 4 ىضر ع نا نع مفان دازو , 6 هلع ا ىكر ع

 داملا نأ ىلع وأ بدلا ىلع اودجا هلوق ىف مالا لمحو ىأ ( دوجسلا بجوي مل هللا نأ ىأر نم باب ) هلق



٠ ê۸نآرقلا دوج باتك -  

 ىف هعبات نمو ىمفاشلا ةدعاق ىلع « بدنلا ىلع ةوالتلا دوج ىفو بوجولا ىلع ةبوتكملا ةالصلا ىف وأ ةالصلا دوج هب
 ىنلا تايألا نأ نم ىواحطلا هيلا راشأام بجاوب سيل ةوالتلا دوج نأ ىلع ةلدألا نمو . هبينعم ىلع كرتشملا لح
 له مالا ةغيصب ىتلا ف فالخلا عقو دقو ‹ مالا ةغيصب وه ام اهنمو رخلا ةغيصب وه ام اهنم ةوالنلا دوج ىف
 ةغيصب درو ام ناكل !سبجاو ةوالتلا دوج ناك ولف « أرفاو مجنلا ةمتاخو جملا ةيناث ىهو ءال وأ دوج اهف

 ىبأ نبا هلصو (نيصح نب نارمعل ليقو ) هلق . خلا ةغيصب درو ام هيف دوجسلا ىلع قفتب نأ ىلوأ مالا
 ؟ال وأ ةدجسلا خمسأ ىردي ال لسجرلا نع نيصح نب نارمع تلأس » لاق فرطم قيرط نم هانعم ةبيش

 صاقلا أرفف صاقب رم نارمع نا ٠ فرطم نع رخآ ه-جو نم قازرلا دبع یورو ؟ « اذ اف ال وأ اهعمسو : لاقف
 (انودغ اذهل ام ) هلوق . ىسرافلا وه ( ناملس لاقو ) هلق . حبس امهدانسإ « هعم دجسي ملو نارمع ىضف ةدجسلا

 اۇرقف ءدوعق موق ىلع نابلس سم , لاق ىل لا نمحرلا دبع یآ قبرط نم قازرلا دبع هلصو رثأ نم فرط وه

 نم ىلع ةدجسلا امت] : نامثع لاقو ) هلوق . حمص هدانسإو « انودغ اذهل سيل : لاف ؛ هل لمقف ‹ اودجسف ةدجسلا

 هعم دجسيل ةدجس أرقف صاقب ىم نايثع نا د بيسملا نبا نع ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع هلصو ( امعمتسا
 باهش نبا نع ساو نع بهو نبا هاورو « دجسي ملو ىضم مث « عمتسا نم ىلع دوجسلا امبإ] : نامثع لاقف « ناّع

 ديعس نع ةداتق قيرط نم روصنم نب ديعسو ةبيش نأ نبا ىورو « ارصتخم « اممم نم ىلع ةدجسلا امنإ , ظفلب
 ىرهزلا لاقو ) هلوق . ناحيح ناقيرطلاو « عمتساو اهل سلج نم ىلع ةدجسلا امن » نامع لاق : لاق بيسملا نبا

 لادب سيل لبق « ارهاط نوكب نأ الإ دجسي ال » هيف هلوقو « هماتب هنع سنوي نع بهو نب هللا دبع هلصو ( ڄا
 ‹ ةرابطلا دوجو وهو طرش ىلع عماسلاو ءىراقلا نم دوجسلا لعف قلع : لوي ىعدملا نال ٠ بوجولا مدع ىلع
 « كبجو ناك ثيح كيلع الف ابك ار تنكناف ه هلوق رثالا اذه نم ةمجرتلا عضوم نكل ؛ مزل طرشلا دجو ثي
 دوجسل دجسي ال ديزي نب بئاسلا ناكو ) هلق . نمالا ىف ةبادلا لع ىدؤي ال بجاولاو ؛ لفنلا ليلد اذه نال
 . الوصوم رثالا اذه ىلع فقأ ملو .ظعاوملاو رابخالا سانلا ىلع صقي ىذلا : ةليقثلا ةلمهملا داصلاب ( صاقلا
 لاق « عمتسمو ءىراق نيب اوقرفب ل بجاو ةوالنلا دوج نأ نومعزب نيذلا نال « ةرهاظ ةمجرتلل راثآلا هذه ةبسانمو

 ىلع ةبجاو جملا ةيناث ىوس  ةوالتلا دوج عضاوم ىأ  عضاوملا هذه ىف ةدجسلا : ةيفنحلا نم ةيادهلا بحاص

 هيلع تلد ام عمتسملاو عماسلا نيب ءابلعلا ضعب قرفو . ها دصقي مل وأ نآرقلا عام دصق ءاوس ‹ عماسلاو ىلاتلا
 ن ىلع ةلدآلا ىوقأو . عمتسملا ىلع هدكؤأ اك عمالا ىلع هدكؤأ ال : ىطبوبلا ىف ىعفاشلا لاقو « راثألا هذه
 دبع نب ناثعو « دم وخأ وه (ةكيلم ىبأ نب ركب وبأ ىنريخأ) هلق 22 بابلا اذه ىف روكذملا رمع ثيدح بوجولا
 ناثع نبا وهو « ةءاورو ةبحص هيبالو ٠ ثيدحلا اذه ريغ ىراخبلا ىف هل سيلو « متاح وبأ هقثو ىميتلا نمحرلا
 رذسنملا نب ركب ىبأ مع وه ريدهلا نب هللا دبع نب ةعيبدو : ةرشعلا دحأ هللا ديبع نب ةحلط ىخأ نبا هللا ديبع نبا
 ءب هللا لوسر دبع ىلع دلو ةعيب ر نأ دعس نب اركذ « ريغصتلا ظفلب ريدحلاو « هنع ىوارلا ردها نب هللا دبع نبا
 «ىريخأ » هلوقب قلعتم ( رمع نم ةعيبر رضح امع) هلق ٠ دحاولا ثردحلا اذه ريغ ىراخبلا ىف اضيأ هل سیلو

 هيلع هللا لص ینلا یلعتباث نب فز ةءارق 5 مدقتلا ساع نبا ٹل ةرالتلا دودعس بوجو مدع ىلع ةلالدلا ىف عضوأو م ىوقأ ) ( ١

 لعأ لاو . هب هرمأل ابجاو ناك ولو« دوج لاب مسو هيلع هل ىلص ىتلا ه أي مو امف دجسي لف مجنلا ةروس ملسو
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 نع جاجح قيرط نم لبعامسالا دنع عقوو . رع سلجم هروضح ةصق نع ةعيبر نع ناّمع نع ايوار ىريخأ ىأ
 رضح هنأ هللا دبع نب ةعيبر نع هريخأ ىميتلا نامثع نب نمحرلا دبع نأ ةكيلم ىنأ نب ركب وبأ ىئزيخأ » حرج نبا
 نبا نع قازرلا دبع هجرخأ اذكو « مدقت ام باوصلاو بولقم « نامع نب نمحرلا دبع » هلوقو . ها هركذف « رمع
 نمو ) هلق . م1: ىنمشكلا ةباور ىف ( دوجسلاب رم انا ) هلق . ةممجا موب أرق هنأ ىأ ( أرق ) هلوق ٠ حيرج

 ريغب دوجسلا كرت زاوج نايبل ديكوت هيف ( رع دجسي ملو ) هلو . بوجولا مدع ىف رهاظ ( هيلع مثأ الف دجسي مل :
 ىف قازرلا دبع كلذ نيب دقو « لوالا دانسالاب لصتم ربخلاو ‹ جرج نبا'لوقم وه ( عفان دازو ) هلق . ةرورض ا

 نع عفان ىندازو : حيرج نبا لاق , هرخآ ىف لاقو هركذف « ةكيلم ىبأ نب ركب وبأ یرخآ د جرج نبأ نع هفنصم
 .جاجح قيرط نم امهريغو قهبلاو ليعامسالا هاور كلذكو « ءاشن نأ الإ دوجسلا انيلع ضرفي مل : لاق هنأ سع نبا
 لع در اذه ینو « هركذف عفان دازو جرج نبا لاق جاجح لاقو لاق ٠ لوألا دانسالا ركذف جييرج نبا نع دمج نبا
 نب ماشه قيرط نم دهاش هلو « مهو وهو <« قيلعتلا ةمالع ىزملا هيلع لع اذكو < قلعم اذه نأ هعز ىف ىديملا

 ريمضلا « لاق هنأ , قازرلا دبع ةياور ىف هلوق : ( هيبت ) . رمعو ةورع نيب عطقنم هنكل رمع نع هيبأ نع ةورع
 لدتساو « مرجلا ةغيصب ةصقلا هذه ىف رمع ىلإ كلذ بسن ثيح هعماج ىف ىذمرتلا كلذ ىلإ راشأ « رمع ىلع دوعي
 ضرفلا نيب ةغرفتلا ىف مهتدعاق ىلع ةيفنحلا ضعب باجأو . ةوالشلا دوج بوجو مدع ىلع « ضرةي مله هلوقب
 نوقرفي ةباحصلا ناك امو « ثداح مف حالطصا هنأب بقعتو . بوجولا ىنن مزاتسي ال ضرفلا ىنن نأب بجاولاو
 «ءاشن نا الإ » هلوقب لدتساو . هريرقت ىتأيس اک « هيلع منا الف دجسي مل نمو » رمع لوق اذه نع ىنغيو « امهنيب
 بجيف اهتءارق ءاشن نأ الإ ىنعملا ناب هبجوأ م باجأو . بجاوب سيل نوكيف دوجسلا ىف ريخ ءرملا نأ ىلع

 لدي اراتخم لمفلا كرت نمع مثإلا ءافننا ناف « هيلع مثإ الف دجسي مل نمو د هلوقب رمع حيرصن هدريو « هدعب قخي الو
 ىعم او  عطقنم ءانثتسا هنأب بيجأو « همامتإ هيلع بجو دوجسلا ىف عرش نم نأ ىلع هب لدتساو ؛ ةيوجو مدع ىلع
 بيطخلل نأ دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو « هيلع ملا الف دجسي مل نمو » هقالطا ليلدب ءرملا ةئيشم ىلا لوكوم كلذ نكسا
 « ربنملا قوف دوجسلا نم نكمتي مل اذإ اهب دجسيل ضرألا ىلإ لزني ةدج ةيآب رم اذإ هنأ و « ةبطخلا ىف نآرقلا أرقي نأ
 ىف رمي كلام نعو < مهنم دحأ هيلع ركني مو ةباحصلا روضح عم رمع لمف كلذ هجوو . ةبطخلا عطقي ال كلذ نأو
 هيلع دراو رثالا اذهو ‹ دجسي الو هتبطخ

 اهم دجسف ةالصلا ىف ةدجسلا أرق نم اپ - ١
 عم یلص » لاق مقار ىنأ نع رکی یشدح لاق یا تسع لاق ثيم انثَدح لاق دسم زو - ۷۸

 8 إب مماقلا یا فل اه تدجس : لاق ؟ وذهام : تلق « دجسف ( تةشنا املا اذإ ) ًارقف ء تملا ةريره یا
 € هاقلأ ی امف دا هلازأ الف

 ةالصلا ىف ةدهسلا ةءارق هرك نم ىلا ةمجرتلا هذبم راشأ ( ام دجسف ةالصلا ىف ةدجسلا أرق نم باب ) هلوق

 7 مريغو اضيأ ةيفنحلا ضعب لوق وهو ةيرهجلا نود ةيرسلا ىف هتهارك هنعو 1 كلام نع لوقنم وهو « هضورغملا



 نآرقلا دوج باتک۔ رپ ۵۰

 ىفأ ةياور ىف نأ هيف انيب و « ءاشعلا ىف ربجلا باب » ىف هيلع مالكسلا مدقت بابلا ىف هب جتحلا ةر ره نأ ثيدحو

 ناجلس نع نوراه نب ديب ةياور ىف اذكو « ةالصلا لاد ناك اف قب ىنلا دوج نأب حيرصتلا رمعم نع ثعشالا
 اذإ ) ىف دوجس ال هنأ معز نمع لقنلا مدقت دقو . كلذ هرك نم ىلع ةجح هيفو و هديغو ةباوع ىلأ حيحص ىف ىميتلا

 « ةيلس وبأ هركنأ اذكو « عفار ىبأ راكذا ليلدب هيلع رمتسا لمعلا نأو « لصفملا نم اهريغ الو ( تقشنا ءامسلا

 ( ركب ىنثدح ) هلق . نيمب اتلاو ةباحصلا نم امهريغو رمع نباو رمعك كلذ فال ةنيدملا ءادع نع لةنلا نأ انيبو

 قرملا هللا دبع نبا وه

 _ماحزلا ني دوجسا ضو ذب مل نت بيس - ۲
 ناكد لاق امهنع هللا ۍضر رغ نب نع مات نع هلا ديبع نع ىبح ان ربخأ لاق ةقدص اشو - .٠

 2 - ور د قا ا و ا 2 4 ېک

 « هتمج_مضومل اناكم انذحأ دج ام ىتح «دجسنو دجسيف « ةدجسلا اهيف ىتلا ةرودلا أرقي ب “ونلا

 هذه دجأ مل : لاطإ نبا لاق . لعفي اذام ىأ ( ماحزلا نم مامإلا عم دوجسلل اعضوم دحي مل نم باب ) هلو

 , قمحاو دمحأو نويفوكلا لاق هو هيخأ رهظ ىلع دجسي رمع لاقف : فلسلا فلتخاو « ةضيرفلا د وجس ىف الإ ةلأسملا

 ىف هلثم ىرجيف ةضب رفلأ دوجس ىف اذه ناكاذإو ‹ روبمخلاو كلام لاق هيو اوعفرب ىتح رخؤي : ىرهزل'و ءاطع لاقو

 ناك ) هلق . هيخأ رهظ ىلع ولو هتءاطتسا ردقب دجسي هنأ ىلإ بهذي هنأ ىراخبلا عينص رهاظو ظ ةوالتلا دوجس

 لبق ىضم دقو « هدنع نحو » هللا ديبع نع هتياور ىف رهسم نب ىلع داز ( ةدجسلا امف ىتلا ةروسلا أرقب هب ىنلا

 ىف لسم داز ؛ ماحزلا نم ىنعي ( هتمج عضومل ) هلو . « هعم » ىنيسشكلا داز ( دجنف دجسيف ) هلق . بابب

 « ىضم اک فالدتخالا عقو كلذلو « ذئنيح نوعنصي اوناكام رمع نبا ركذي لو « ةالص تقو ريغ ىف ه هل ةياور

 ؛ مجنلا كلي ىنلا أرق امل م ناك كلذ نأ ثيدحلا اذه ىف عفان نع تباث نب بعصم قيرط نه ىتاريطلا ىف عقوو

 عقو مالكلا اذه نأ رهظي ىذلاو . فنصملا نع هانمبف ام ديؤي وهو « لجرلا رهظ ىلع لجرلا دجس ىتح » هيف دازو

 ‹ ارام عقو كلذ نأب رشم بابلا ثيدح قابسو « دجس الإ دحأ قبب مل هنأ ىف ةغلابملا ليبس ىلع رع نبأ نم

 نع ةمرخم نب روسملا ةياور نم اضيأ قاربطلا هآور ام هدب ورو « كلذ أدبه تنيب ىنا ربطلا ةياور نوكت نأ لمتحيف

 عيطتسي امو دجسيف ةدجسلا أرقيل هلي ىنلا ناك نا ىتح ۔ مالا لوأ ىف ىنعي - مالسالا ةكم لهأ ربظأ , لاق هيبأ

 هب لدتساو « مالسالا نع مثوءجرف فئاطلاب اوناكو ةكم لهأ ءاسؤر مدق ىح « ماحزلا نم دجسي نأ مهضعب

 كلذ ىلع ماحدزالا ىلعو یضم اک “یراقلا دوجسل دوجسلا ىلع ىراخبلا

 ىم ايفو هيف اهنم رركملا « ناقلعم اهنم ناثثا « اثيدح رشع ةسمخ ىلع دوجساا باوبأ تلمتشا : ( ةماع )

 ىف نع ثيدحو ۽ مجنلا ىو ص ىف ساع نا ییدح ىوس ابجي رخت ىلع لسم هقفاو ةتس صلاخلاو كداحأ ةعسل

 باوصااب ملعأ هللاو . راثآ ةعبس مريغو ةباحصلا نع راثألا نم هيفو . دوجسلا ىف ريبختلا
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 ةالصلا ريصقت تاک ج ۱۸

 تتيلو « « ةالصلا ريصقت باا تقول ىأ ةاور قو لمتسال ةجرنلا هذه تآبث ( ريصقتلا باوبأ) لق

 ليصالاو ةع رك ةياور ىف ةلمسبلا

 سل ىح قب کو ¢ ريصقتلا ف ءاح ام ساب ت ١

 سابع بع نبا نعآم ركع نع رنيّصحو اا ن 'ىسوم اشم س ۰

 ت

 8 نإو « رت تشع عسل ان رفاس اذإ نرحنف < ەق شع عسل هلي ىلا ماقأ م لاق امنع خا یر

 « انْ أ

 ٤۲۹۸ e : ىف ہافرط ۱۰۸۰ ثيدحلا ]

 اهلا ت لاق یا و یجب انئدحا لاق تروا ا اد لا ردم وبأ اشو - ۱

 . ةايدملا ىلإ انمَجَر ىتح « نيتهكر نيك ر ناک« كم ىلإ ةنيدملا نم إب *ى جلا مم انجرخ » كلوش

 ارتقا اقا: له ؟ بش ہک تأ تل

 [ 40810 : ىف هفرط ٠١4١ ثيدحلا ] ٠

 « اريصقت دكيدش ةلاب امترصقو < أرصق اففذع نيتحتفب ةالصلا ترصق : لوقت ( ريصقتلا ىف ءاج ام باب ) هلو

 :هريغو رذنملا نبا لقتو . نيدمكر ىلا ةيعابرلا فيفخت هب دارملاو . لامعتسالا ىف ربهشأ لوآلاو « اراصةإ اهترصقأو

 رصقلا زوج هنأ ىلا رولا بهذ : ىوونلا لاتو « برغملا ةالص ىف الو حبصلا ةالص ىف ريصقت ال نأ ىلع عاجإلا

 ةرمع وأ ج روس هن وک مهضعب و « رفسلا ف فوخلا رصقلا ف طرتشي هنأ ىلإ فلسلا ضعب بهذو . حاب م رفس لك ىف

 گد هلق ةيصعم وأ ةعاط ناك ء ءاوس رفس لك ىف ىروثلاو ةفينح ىبأ نعو « ةعاط رفس هن وك مهضعب و « داهج وأ

 ,قامركلا هلات ٠ ةماقالل ةباغ رصقلا الو ‹ رصقلل اببس تسيل ةماقإلا نال لاكش] ةمجرنلا هذه ىف ( رصقي ىتح مقي

 مو ىلا نأب ريغ باجأو < الع ةدايزلا عنمو امف رصقلا زاوج ةفرعا بيس ةروكذملا مايالا ددع نأب باجأو

 « ظفللا بلقناف امقم ىمسإ ىتح أك مقي ىتح رصقي دا رملا ليقو ؟ رصقم مقي م هلصاحو ؟ رصقلاب ةايغملا هتماقأ

 ىلا اهتياغ ام دلب ىف هتماقا دارملاو ‹ رفاملا وه ےةب لعاف ليقو ؟ رصقي نيح مقب رک ىأ نيح ىنممب انه ىتح وأ

 .( يشع ةعسا ) هلق ٠ نحرلا دبع نبا وه مضلاب نيصحو .. ناملس نبا وه ( ماع نع ) لوق . رصقي تلصح اذإ
 دبع قيرط نم رذنلا نبا هاو ور اذكو «« ةكمب د هدحو مصاع نع رخآ هجو نم یزاغملا یئ داز < هتليلب اموب ىأ

 اذیکو < نيساأ ميدقتب « رشع ةعبس , ظفلب هجولا اذه نم دواد وبأ هجرخأو ظ ةمركع نع ىناهيصالا نب نمحرلا

 اهركذ اذك « ةرشع عسل » ع روصنم نب دابع لاقو لاق مصاع نع ثايغ نب صفح قيررط نم هجرخأ

 حتفلا ماع هلي هللا لوسر عم توزغ ه نيصح نب نار ثيدح نم اضيأ دواد ىبألو . قجبلا اهلصو دقو « ةقلعم

 ىرابلا حف « ؟ ج فل 2



 ی ا ل ا ا يي ةالصلا ريص# باتك - ۸ ۵
 سابع نبا نع هللا ديبع نع ىرهزلا نع قحا نبا قيرط نم هلو « نيتعكر الإ ىلصي ال ةليل ةرشع ىنامت كم ماقأف
 عسل لاق نم نأب فالتخالا اذه نيب قببلا عمجو < ةالصلا رصفي رشع ةسخ حتفلا ماع ةكمب مب هللا لوسر ماقأ »
 ةياور امأو . امهدحأ دع ةرشع ىتامت لاق نمو . امهفذح ةرشع عبس لاق نمو « جورخلاو لوخدلا ىوي دع ةرشع
 اهجرخأ دقف قحا نبا اهب درفني ملو ٠ تاقث اهتاور نال ديجي سيلو ٠ ةصالخلا ىف ىوونلا اهفعضف « رشع ةسمخ »
 نأ نظ ىوارلا نأ ىلع لمحيلف ةحيمس اهنأ تبث اذإو  كلذك ها ديبع نع كلام نب كارع ةياور نم ىناسنلا
 ةعسل ةياور نأ كلذ ىضتفاو < رشع ةسخ اهنأ ركذف جورخلاو لوخدلا ىوي اهنم فذخل رشع ةعبس ةياور لصألا
 «ةحيحصلا تاياورلا هب تدرو ام رثكأ انآ اضيأ اهحجربو « هيوهأر نب قحإ ذخأ اذهو « تاياورلا حجرأ رشع
 ذخأو . اقافتا عقو هنأ ىلع داز ام لمحيف « درو ام لقأ امنوكل رشع ةمخ ةياورب ةفوكللا لهأو ىروثلا ذخأو
 بجو ةروكذملا ةدملا هيلع تنضم اذإ هناف « ةماقإلا عمزب مل نميف هدنع هلع نكل نيصح نب نارمع ثيدحي ىعفاشلا
 لوخدلا ىوب لوخد ىف هباعصأ نيب فالخ ىلع « مثأ مايأ ةعب رأ ىلع لاحلا لوأ ىف ةمافإلا عمزأ ناف « مامتإلا هيلع
 اندز نإو « انرصق رشع ةعسن انرفاس اذإ نحنف ) هلق ٠ هيلي ىذلا سنأ ثيدح هتجحو « ال وأ اف جورحلاو
 نع نابيش نع ىلعي وبأ حرص دقو ؛ دارملا كلذ سيل و مامتالا مزل رشع ةعسن ىلع داز اذإ رفسلا نأ هرهاظ (انمتأ
 وهو ثندحلا ردص هديؤيو « رشع ةعست عضوم ىف انقأف انرفاس اذا , هظفلو دارملاب ثيدحلا اذه ىف ةناوع ىفأ
 سأأ ثيدح ىف هلوق . « اعبرأ انيلص كلذ نم شك أ أنقأ اذاف و مصاع نع رخآ هجو نم ىذمرتللو « ماقأ.» هلوق
 نيتمكر ىلصي ناكف ) هلق . «جحلا ىلا لسم دنع ق ىبأ نب ىحي نع ةبعش ةباور ىف « ةنيدملا نم انجرخ »
 انقأ ) هلق .  برغملا ىف الإ , سف أ نع قمسا ىلأ نب ىحي نع مصاع نب ىلع قيرط نم قهببلا ةياود ىف ( نيتدكد
 ىف سنأ ثيدحو كم حتف ىف ناك سابع نبا ثيدح نال , روكذملا سابع نبا ثیدح كلذ ضراعي ال ( ارشع اهب
 كش الو « ثيدحلا « ةعبار حبصل هباحصأو قلي ىنلا مدق و سابع نبا ثيدح نم باب دعب قأيسو « عادولا ةجح
 نوكتو « سنأ لاق ام اهللايلب مايأ ةرشع امحاوضو ةكمب ةماقإلا ةدم نوكتف رشع عبارلا حبص کم نم جرخ هنأ
 رفاسملا نإ : ىعفاشلا لاق مث نمو ؛ ىن ربظلا ىلصف نماثلا مويلا ىف اهنم جرخ هلال ءاوس مايأ ةعبرأ ةكمب هتماقا ةدم
 نيب نأ ىراخبلا دارأ : ديشر نبا لوق امأو . ةالص نيرشعو ىدح] : دمحأ لاقو « مايأ ةعب رأ رصق ةدلبب ماقأ اذإ
 ٠ ذخألا نأ ىلإ كلذب راشأف - ةرشع عست ةماقإ ىف لخاد رشع ةماقإ نال سابع نا ثيدح ىف لخاد سنأ ثيدح نأ
 نبا ثيدح يف ىتلا ةدملاف « نافلتخم امهنأ قحلاو « نيّدصقلا داحتا ىلع “یجب امن] كلذ نال رظن هيفف  نيعتم دئازلاب
 ىف ىلا ةدملاو. ‹ لحري هتجاح غارف هل ایپي ىتم اددرتم ناك لب ةمانإلا وني مل نم ىلع اهب لالدتسالا غوسي سابع
 نم ةلالدلا هجوو « ةدملا كلت ةماقإلاب امزاج ناك جحلا مايأ ىف لِي نال ةماقإلا ىون نم ىلع اهب لدتسي سنأ ثيدح
 ةدملا كلت نم شك .رفسلا لاح ىف ماقأ هنأ عقب هنع ”ىجي مل ألف ماهتإلا مقملا ف لصألا ناك امل سابع نبا ثيدح
 .ىمست رفسلا ءانثأ ىف ةماقإلا نأ هيفو « ىتآبس اك ةريثك لاوقأ ىلع كلذ ىف ءالعلا فلتخا دقو ؛ رصقلل ةباغ املعج
 مرحلا جراح اهناللف ةفرع امأ كد نم اسيل ةفرعو ىنم نآل اهنم برقو اهرواج ام ىلع دليلا مسا قالطإو « ةماقإ
 .عيمج لمشي کم مسا نإ انلف نإ الإ كم نم تسيل امنأ رهاظلاو « لاتحا اضف ىم امأو « اعطق ةكم نم تسيلف
 نأ ىلإ کم لخد ذنم هتجح ىف یاب هتماقإ مايأ بسح هنأ الإ هجو سنأ ثيدحل سيل : لبذج نب دمحأ لاق « مرحلا
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 كىشلا عضاوم عضاوملا هذه نآل 5« ةماقإ كلذ ىلع قلطأ : ىربطلا بحلا لاتو . اذه الإ هل هجو ال انه جرخ

 ىراحطلا مزو لعأ هللاو دمحأ مامإلا لاق اک كلذ ىوس هجتي ال ةلاصألاب دوصقملا امل کل عباتلا كح ىف هو

 ةياور ىهو « ىعفاشلا لاق ام وحن دمحأ لاق دقو ءامقم مايأ ةعب رأ هتماق] ةينب ريصي رفاسملا نأ ىلإ قبسي مل ىفاعلا نأ

 1 كلام نع

 ىن ةالصلا ساپ - ؟
 لاق هنع هلا ضر هللا دبع نع مقا ىئربخأ : لاق هلا دیبع نع ع انثدح لاق ددم (شْرَو - ٢

 « امتأ مث «هترامإ نم ًاردّص ناي مو « متو ركب ىلأو نيتكر “یم كَم *ىنلا مم تيس »
 [1566 : ىفهفرط ۱۰۸۲ ثيدحلا ]

 انب ىلص » لاق بهو ب ةئراح تمم لاق قاحسإ وبأ انأبنأ هم انفدح لاق ديلرلا وبأ شرم - ۴

 « نیتمکر یم ناك ام نما كم ینا

 [ ٠١١١ : ىف هفرط _ ۱۰۸۴ ثيدحلا ]

 نمحرلا دبع تمم لاق ”يهاربإ انتدح لاق شعألا نع دحاولا دبع انثدح لاق يبت شو - ٠١4

 دومست نب هللا دبمل تاد ليقف « تامكَر مبرأ ین هنع هلا ۍضر ناف ”نب اع انب لص » لوق ديزي نا

 هنا ”ىضر ركب ىبأ عم تيلصو « نيتكَر ی قالي دفا لوسر مم تیلص : لاق "من ”مجرتساف « هنع هللا ىضر

 تاكو .عبرأ نی ىظَح تیلف « نيتمكَر ى نع لا ىضر باطحلا نب رع عم تیاصو « نیتمکر ین ”هنع

 « ِناتلبقتم ناتمكر
 [ ٠١١۷ : ىف هفرط ۱۰۸۲ ثيدخل]

 ىم صخو « اف فالخلا ةوقل ةلأسملا مح فنصملا ركذي ملو ٠ ىرلا مايأ ىف ىأ ( یب ةالصلا باب ) هلق

 زصقلا نأ ىلع ءانب < متي وأ رصقي له ىن معلا ىف فلسلا فلتخاو . ادق كلذ امف عقو ىذلا لحما امنا ركذلاب

 لئاق الو نومتي ىنم لهأ ناكل كلذكن اك ول هنأب ىواحطلا هبقعتو « كلام ىناثلا راتخاو ؟ كسنلل وأ رفسلل اب

 ةفاسم ىنمو كم نيب سيلو « اومتأ مقلب ىنلا مل لاقل ىن رصقلا ةكم لهأل زحي مل ول : ةيكلاملا ضعب لاقو . كاذب

 ناك ړی هنا د نيصح نب نارمع ثيدح نم ىور ىذمرتلا نأب بيجأو . كسنلا اورصق مهنأ ىلع لدف ‹ رصقلا

 ٠ مدقت ام ءانغتسا ىم كلذب مبمالعإ كرت هنأكو « رفس موق اناف اومتأ ةكم لهأ اي : لوقيو نيتعكر ةكع ىلصب

 تناكةصقلاف حص ولو « فيعض وهو ناعدج نب ديز نب ىلع ةياور نم ثيدحلا نآل « فيعض اذهو : تلق . كم
 ىلع ىنبم ثحبلا لصأ نا ىنخ الو . دبعلا دعبل كلذ نايب نم دب ال ناكو « عادولا ةجح ىف ىتم ةصقو ٠ حتفلا ف
 لسم داذ ( ی ) ھلو . باب دعب ىنأيس اك فالحلا لاحت نم وهو . ایف رصقي ال ینمو ةكم نيب ىتلا ةفاسملا نأ ملسن

 . نامثع نإ مث م لسم دنع هللا ديبع نع ةماسأ ىبأ ةياور ىف ( اأ مث ) لوق . «هديغو یب : هيبأ نع ملاس ةباور يف
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 ىف ببسا ركذ ىأيسو « نيتمكر ىلص هدحو یلص اذإو امب رأ ىلص مامإلا عم ىلص اذإ رع نبا ناكف اعبرأ ىلص

 ىف وهو « .اينإلا ظفلب وه اذك( قحسإ وبأ انأبنأ ) هلق . « هعضوم نم جرخ اذإ رصقي باب » ىف ىب نامثع مامن
 هجرختسم ف ىناقربلا داز ( بهو نب ةثراح تعم ) هلق . هلم اذهو ثيدحتلاو رابخإلا ىنعم نيمدقتملا فرع

 . نمآلا نم ليضفن لمفأ ( نمآ) هلق : هيف ىراخبلا خيش ديلولا ىبأ قيرط نم هجرخأ « ةءازخ نم الجر ه

 سانلاو » ملسم ةياور ىفو . هتاقوأ نمآ امل وك ةلاح ىأ « تناك, ىوخلاو ىن مشكلا ةياور ىف ( ناك ام ) هلق
 ةكم ىلإ ةنيدملا نم جرخ ١» ظفلب قاسنلا هححصو ىذمرتلا دنع سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو « اوناك ام رک أ
 « امج نوكي لعفأ هيلا فيضأ ام نآل , عمجلا ءائعمر « ةيردصم ام : ىيطلا لاق « نيتمكر ىلصي « هللا الإ فاخ ال
 جحلا باتكن م « ین ةالصلا باب , ىف ىتأيسو . انمأ تاقوألا رئاس ىف انناوك أ رثك أ انآ لاحم لاو انب یلص ىنعملاو
 ةقلعتم طق ةملكو « هنمآو طق انكام رثك أ نو » هتياور ىف لاقو « قحا ىلأ نع , ظفلب ةبعش نع مدآ نع

 ثيح كلام نبا ىلع هب كردتسي اذهو . انمأ رثكأ الو تقولا كلذ ىف انم رثكأ انک ام نو هريدقت فوذحمب.

 لاقو . قنلا نودب ثيدحلا اذه ىف ءاج دقو « نيبوحنلا نم ريثك ىلع خي امم ىننلاب ةقوبسس» ريغ طق لامتسا : لاق
 . لب ىنلا لومفملا ريمضو هللا هلعافو ايضام الهف نوكي نأب بصنلا زوحيو عفرلاب « هنمآو » هلوق : ىنامركلا

 « فوخلاب صتخم رصقلا نأ معز نم ىلع در هيفو . بارعالا اذه دعب قخيالو . ذئنيح هيبن هللا نمآو ريدقتلاو
 نأ متفخ نإ ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف ضرالا ىف متبرض اذاو إل ىلامت هلوقب كسمت كلذ لاق ىذلاو
 جرخع جرخ نوكي ال نأ ةفلاخلا موبفم طرش نال ليقف « موهفملا اذ. روحا ذخأي ملو ( اورفك نيذلا مكنتفي
 رصقلاب دارملا ليقو « لمرلاك كسلا قبو ببسلا لاز مث ببسب اهيف مكدحلا عرش ىلا ءايشآلا نم وه ليقو ؛ بلاغلا
 رمع لأس هنأ ةبحص هلو ةيمأ نب ىلعي قيرط نم ملسم هاور امل رظن هيفو < ةمكر ىلا فوخلا ىف ةالصلا رصق ةيألا ىف
 ىف رهاظ اذهف « كيلع اهب هللا قدص" ةقدص , لاقف كلذ نع رب هقا لوسر لأس هنإ لاقف رفسلا ىف ةالصلا رصق نع
 ىلإ ةراشإ رمت باوج ىفو . ةصاخ فوخلا ىف اهرصق ال اقلطم رفساا ف ةالصلا رصق كلذ نم اومهف ةباحصلا نأ
 : لاق همسا فرعي ال ءاذحلا وهو ةلظنح ىنأ نع دلاغ ىنأ نب ليعامسا قيرط نم جارسلا ىورو . ىناثلا لوقلا

 , نونمآ نحنو ( متفخ نإ ) لاق لجو زع هللا نإ تلقف « ناتمكر : لاقف رفسلا ىف ةالصلا نع رمع نبا تلأس
 ىلص ) هلق . ىمينلا ال ىمخنلا وه ( مهاربا انثدح ) هلوق . اضيأ ىناثلا لوقلا حجري اذهو . إب ىنلا ةنس : لاقف
 ةياود ىف كلذ أيس اک ىرلل ىنمي هتماق] لاح ىف جملا لامعأ نم هعوجر دعب كلذ ناك ( تامكر عب رأ ین ناثع ان

 ىف ليقف » ليصالاو رذ ىنأ ةياور ىف ( كلذ ليقف ) هلو . نيباب دعب ةيواعم ةصق ىف ريبزلا نب هللا دبع نب دابع
 نع ىروثلا داز (نيتمكر مع عمو ) هلو . نومجار هللا ااو هلل انا : لاقف ىأ ( عجرتساف ) هلق . ٠ كلذ
 (نائدكر تامكر عبرأ نم ىظح تيلف) لوق . هقيرط نم جحلا ف فدصملا هجرخأ , قرطلا مكب تقرفت مث شعألا

 ناك هنأ ىلع لدي اذهو ( ةرخآلا نم ايندلا ةايحلاب متيضرأ إل ىلاعتءهلوق لثم ةيلدبلل نمو < تامكر ىليصألا لقي مل
 نبا حجرتسا ااو « اهلك ةدساف نوكت تناك اهناق اهريغ نم الو عبرآلا نم ظح هل ناك امل الإ و ازئاج مامتإلا ىرب
 تبع : هل ليقف , امبرأ ىلص دوعسم نبا نا ه دواد وبأ ىوراام هديؤيو . ىلوآلا ةفلاخع نم هدنع عقو امل دوعسم

 ثيدح نم دمحألو , فالخلا هرك ل نإ , قبلا ةباور ىفد . « رش فالخلا : لاقف « اعبرأ تيلص مث ناثع ىلع
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 كه ا ا

 نم ليعام<ا ىضاقلا مبقفاوو ةيفنحلا لاق اك بجاو رصقلا نأ دقتعي نكي مل هنأ ىلع لدي اذهو « لوألا لثم رذ ىنأ

 هدنع رصقلاو رايتخالا ىلع هنأ دحأ نع روهشملا : ةمادق نبا لاق ‹ دحأ نعو كلام نع ةءاور ىهو ةيكلاملا

 ةالص ىف لخد اذإ رفاسملا نأ, بوجولا مدع ىلع ىعفاشلا جّتحاو « نيعباتلاو ةباحصلا روج لوق وهو « لضفأ

 وه نمل د ال ضرفلا ناك اإ : ىواحطلا لاقو 3 م رفاسم متأي مل رصقلا هضرف ناك ولو « مهقافتاب اعبر لص مهلا

 نيتنثالا ىف ريختي ال ىلصملا نأ ىلع لد عوطتلاب اصتخع رييختلا ناكو هضعبب نابتإلا ىف ريختي الو هب أي نأ هيلع

 لقنو . ه١ ىنمب ةماقالا وهو هضعبب وأ هعيمجي ناينإلا نیب ريختر ابجاو اندجو انأب لاطب نءا هبقعتو . عب دالاو

 ضرفلا كرت دمعت ا كلذك ناك ولو « هتركذ امل رظن هنو < اضرف رصقلا ىر ناك هنأ دوعسم نبا نع ىدوادلا

 « ةحيحص روهمجلا دنع هتالصف ادمع ةثلاثلا ىلإ ماق اذإ اف فالخلا رثأ ربظي و « رش فالحلا نا لاقو اعبرأ ىلص ثيح

 ىلاعت هللا ءاش نإ نيباب دعب نايثع مامت] ىف بسلا ركذ ىفأيسو « دهشتلل سلج نكي مل ام ةدساف ةيفنحلا دنعو

 ؟ وج ىف يو ینا مآ ک ببسإب - ٣
 نبا نع ءا رجلا ةيلاعلا ىلأ نع بوي انندح لاق بهو انن دح لاق ليعامسإ "نب اوموم شو - ٥

 « ةرم اهولعجت نأ مهّرمأف « جلاب نوما ةمبار_حبصل هباحصأو كو ؛ىنلا َمِدَق » لاق امنع هللا ىضر رسابع

 ررباج نع ءاطع هبات . « ىذا همم نمالإ
 [ ۴۸۳۲۰ ۲۰۰۰ ۲ ۱۰۹4 : ىف هفارطأ _ ۱۰۸۰ ثيدحلا]

 مالكلا ىف كلذ نايب مدقت دقو « اهنم جرخ نأ ىلإ همودق موي نم ىأ ( هتجح ىف لب ىنلا ماقأ ک باب ) هلق

 ةدم ىه ةماقإلا ةين هيف ققح ا نأ نم مدقت ام نايب ةمجرتلا هذبب دوصقملاو . هلبق ىذلا بابلا ف سنأ ثيدح ىلع

 اہ ىلصف نماثلا ف جرخو عب أرلا ىف مدق هنال ةقفلم مايأ ةعبرأ ىهو ةفرع ىلإ مث ىنم ىلإ جورخلا لبق ك« ماقملا

 ةنيدملا ىلإ هجوت نأ ىلإ هتماقإ ةدم دارأ ليقو :©2) نماثلا رهظ رخآ ىلإ عبارلا رهظ لوأ نم ةالص نيرشعو ىدحإ

 نيب ناف « عقاولا نم فرعت مناف اهتياغب سابع نبا ثيدح ىف حرصي مل ناک ناو ‹ سنأ ثيدح ىف اک ةرشع ىهو

 دیدشتب وه (ءا“ربلا ةيلاعلا ىبآ نع ) هل . ءاوس مايأ ةرشع حطبالا ىلإ ىم نم ىااثلا رفنلا مو هجورخو هلوخد

 نبا نع ةياورلا ىف اكرتشا دقو ٠ ىحايرلا ةيلاعلا نأ ريغ وهو « كلذ ريغ لبقو دايز همساو « لينلا ىربي ناك ءارلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا بانك ىف راج نع ءاطع ةعباتم ىلعو ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ىقتأيسو « سابع

 ارس ليلو موي كو 'ىنلا ىكتو ؟ ةالصلا سقي ك ىف يسب - ٤

 رف شع ةتس یهو « درب ةعبرأ ىف نارطفب و نارصُمَي مهنع لا ىضر سابع ناو رع “نا ناكو

 نبا نع مفان نع هلا دبع كثادح : ةماسأ ىبأل تلق لاق علظنملا يما را ن قاحسإ شو -

 ظوفحلا نوكي هيلعو ٠ هريغو رباج ثيدح نم كلذ حص اك« ىنع نماثلا موب ربظلا ىلص هنأ قبسو « رظن انه حراشلا هلاف اميف )١(

 هيف فاتحلا دقق عبارلا مويلا ر امأو ٠ نماثلا مويلا رغ اهرخآو عبارلا مويلا ره اهلوأ طقف ةالص نرفع ىنم ىلإ هجوتلا لبق 3كم ىلص هنأ
 ملعأ هللاو ٠ قيرطلا ىف وأ كت .هالض له



 ثالث ةأرما رفات ال » لاق عم "ىنلا نأ امهنع هللا ىضر رع
 1 ۰ [ ٠١89 ىف هفرط ۱۰۸١ ثيدحلا]

 ”ىنلا نع امهنع هللا ۍضر ر نبا نع مفان نع هللا دیبع نع ىبحت ان دح لاق د دسم اشو ح ٠١47
 « مر ىذ مم الإ ثالث ٌةأرلل رفان ال » لاق يَ

 للي 'ىنلا نم رع نبا نع رمفان نع هللا ديبع نع كَرابلا نبا نع دم هبات
 طر ةريره ىبأ نع هيبأ نع ر دم اند لاق بئذ ىبأ نا انثدح لاق مد اشم - ۸

 سيل ليلو موي رويس فراست نأ رجلا موياو للاب نمؤت ةأرمال لحب ال » وقار ینا لاق : لاق امهنع لا
 هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع ٌىريقملا نع كلامو "ليبمسو ريثك ىلأ "نب یجب ”هعبات 1 ا

 غوسب الو رصقلا هل غاس املإ لوصولا رفاسم ا دارأ اذإ ىتلا ةفاسملا نايب ديرب ( ةالصلا رصقي ك ف باب ) هلق

 ءالوق نيرشع نم اوحن اف هريغو رذنملا نبا كمل , ادج فالحل ا امف رشتنا ىلا عضاوملا نم ىهو « اهنم لقأ ىف هل
 « مابفتسالا ظفلي ةمجرتلا فنصملا دروأ دقو . هدلب ىع ابئاغ ماد ام هرثك أو « ةليلو موي كلذ ىف ليق ام لقأف
 ىف ( ارفس ةليلو اموب لِي ىنلا ىو ) هلو ٠ ةليلو موي رصقلا ةفاسم لقأ نأ هرايتخا نأ ىلع لدي ام ددوأو
 ىلإ ريشي ةنأكو ٠ ارفس ةليللاو مويلا ةدم ىمس ىنعملاو « زوجت امهنم لك ىفو « ةليلو اموي رفسلا » رذ يأ ةياود
 ثيدح نم وه هدروأ اک « مايأ ةثالث » هقرط ضعب ىف نأب بقعن دقو < بابلا ىف هدنع روكذملا ةريره ىبأ ثيدح
 قلطملا مويلا لمح ناف « ديرب » اهضعب فو « ةليل د اهضعب ىفو « موب د اهضعب فو « ةليلو موب د اهضعب ىفو « رمع نبا
 ةفاسملا لفأ نوكيف ثالشلا ىف جردناو فالتخالا لق اممويب ةليل وأ هتليلب موي ىأ لماكلا ىلع ةقلطملا ةليللا وأ
 « (لا سابع نباو رمع نبا ناكو ) وق . ابيرق أيس اع هنع باحيو ءديرب ه ةباور هيلع ركعي نكل « ةليلو اموی
 نيتمكر نايلصي اناك سابع نباو ربع نبا نا د حاب ر ىنأ نب ءاطع نع بيبح نأ نب ديزي ةياور نم رذنملا نبا هلصو
 ىعفاشلا یورو « هوحن رمع نبا نع رانيد نب ورمع قيرط نم جارسلا یورو « كلذ قوف اف درب ةعبرأ ىف نارطفيو
 ةنيدملا نيبو اهنيب و كلام لاق « ةالصلا رصقف بصنلا تاذ ىلا بكر رمع نبا نا ه لاس نع باش نبا نع كلام نع
 نع أطوملا فو . اليم رشع ةينامث بصنلا تاذو ةنيدملا نيب : لاقف اذه كلام نع قازرلا دبع هاورو < درب ةعب رأ
 رصقنأ : لس سابع نبا نا » ءاطع قيرط نمو « ماتلا مويلا ةريسم ىف رصقي ناك , هنأ هينأ نع ملاس نع باهش نبأ

 هجرخأ اعوف س سابع نبا نع ىور دقو « فئاطلا وأ ةدج ىلإ وأ نافسع ىلإ نكل و ال : لاق ؟ ةفرع ىلا ةالصلا
 لاق علي هللا لوسر نأ سابع نبا نع ءاطعو هيبأ نع دهاجم نب باهولا دبع قي رط نم ةبيش ىنأ ناو ىنطقرادلا
 دبع لجأ نم فيعض دانسإ اذهو « نافسع ىلإ ةكم نم درب ةعب رأ نم ىقدأ ىف ةالصلا !ورصقت ال ةكم لهأ ايد
 الو « مويلا ىف الإ ةالصلا اورصقت ال د لاق سابع نبا نع ءاطع نع جرج نبا نع قازرلا ديع یورو « باهولا

 نكميو « ةليلو موي ةريسم ىف ةالصلا رصقت » لاق هنع حيح رخآ هجو نم ةبيش ىبأ نالو « « مويلا نود ابف رصقت
 رابتعا ىلع لادلا مع نبأ ثيدح امأو « ةليلو موي ىف اهريس نكم درب ةعبرأ ةفاسم نأب تاياورلا هذه نيب عمجلا

 » مر ىذ 0 الإ مايأ
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 ' قيس ام عوفاملا كيلا نأ دا ٠ فلت ريسلا نكلو ةدحاو ةفاسملا نأ هرايتخا نيبو هنيب عمحي نأ اماف ثالثلا

 كلذ ديؤيو . كلذ ىف ظافلآلا تفلتخا كلذلو « اهدحو جورخلا نع ةأرملا ىهنل لب « رصقلا ةفاسم نايب لجل

 ' قلعتل مات موي ىف الثم ةدحاو ةعاس ةريسم تعطق ولف « نامزلاب ىتامتم اهدحو رفسلا نع ةأرملا ىل ىف كسلا نأ

 درو ام لقأو . ملعأ هللاو . اةرتفاف رصقي مل نيموي ىف الثم موي فصن ةريسم عطق ول هناف رفاسملا فال « ىهنلا اهب

 رع نبأ ثيدحي ةيفئحلا كببمت قف اذه ىلعو « بابلا اذه رخآ ىف اهركذدسو ةظوفحم تناك نا « ديرب د ظفل كلذ ىف

 ؛« ىور ام ال ىباحصلا ىأر ام رابتعالا نأب مهتدعاق ىلع امس الو « لاكشإ مايأ ةثالث رصقلا ةفاسم لقأ نأ ىلع
 ىف رمع نبا نع فلتخا دقو . مانا مولا ةريشم ق صقر هنلاغ امل نقلا ةا لقأ نابل دنع فيدحلا نك

 ` رصقي ام ىقدأ ناك ربع نبا نأ عفان ىنربخأ د رج نبا نع قازرلا دبع ىورف ٠ ركذ ام ريغ افالتخا كلذ دیدحت

 لاق هنأ رمع نبا نع رخآ هجو نم عیکو یورو . اليم نوعسلو ةتس رعيخو ةئيدملا نيب و « ريخ هل لام هيف ةالصلا

 نع باهش نبا نع كلام نع قازرلا دبع یورو . اليم نوعبسو نانثا امهنيبو « ءاديوسلا ىلا ةئيدملا نم رصقي <

 بأ نبا ىورو . ةئيدملا نم اليم نيئالث ىلع ىهو : قازرلا دبع لاق « ةالصاا رصقق مير ىلا رفاس » هنأ هيبأ نع ملاس
 : ىروثلا لاق « رصقأف رابنلا نم ةعاسلا رفاسأل ىنإ : لوقي رمع نبا تعمس , براحم نع رعسم نع عيكو نع ةبيم

 لاوقأ هذهو . حي امبنم لك دانا « ةالصلا ترصق اليم تجرخ ول د لوقي رمع نبأ تعمس مس نبا ةلبج تعم

 « برعم ىسراف خسرفلانأ ءارفلا ركذ ( ا رف رشع ةتس ) درب ةعبرألا ىأ (ىهو) هلق . لعأ هاف . ادج ةرياغتم
 . هك اردإ ىنفي ىتح ضرألا هجو ىلع هنع ليم رصبلا نال رصبلا دم ىتنم ضرألا نم ليملاو ؛ لايمأ ةثالث وهو

 وه وأ ةأرما وأ لجر وهأ ىردي الف ةحطسم ضرأ ىف صخشلاا ىلإ رظني نأ هدج ليقو . ىرهوجلا مزج كلذب و
 عبصإلاو ةلدتعم ةضرتعم اعبصإ نورشعو ةعبرأ عارذلاو عارذ فال 1 ةتس ليملا : ىوونلا لاق « تآ وأ بهاذ

 مدقب مدق فلأ رشع ىنثاب كلذ نع ربع نم مهنمو « ربشألا وه هلاق ىذلا اذهو . ها ةلدتعم ةضرتعم تاريعش تس

 هحبص ةئامصخو ليقو « نايبلا بحاص هلقن عارذ فال 1 ةثالث لب ليقو « عارذ فال 1 ةعبرأ وه ليقو « ناسنالا
 ىوونلا ركذ ىذلا عارذلا نإ مث « لمجلل ةوطخ فلأب كلذ نع ربع نم مهنمو « عارذ افلأ وه ليقو « ربلا دبع نبا

 عارذ نع صقني هدجوف راصعألا هذه ىف زاجحلاو رصم ىف نآلا لمعتسملا ديدحلا عارذب هريغ هررح دق هديدحت

 , اعارذ نوسخو ناتئامو عارذ فال ةسخ روهشملا لوقلا ىلع ديدحلا عارذب ليملاف اذه ىلعف « نقلا ردقب ديدحلا

 « لايمأ ةثالث رصقلا ةفاسم لقأ نأ ىلا اوبهذ رهاظلا لهأ نأ ىوونلا ىحو . الع هبن نم لق ةسيفن ةدئاف هذهو

 . . ةثالث ةريسم جرخ اذإ عللي هللا لوسر ناك» لاق سنأ ثيدح نم دواد وبأو لسم هاور ام كلذ ىف اوجتحا مهنأكو
 نأ ىلع هفلاخ نم هلح دقو « هحرصأو كلذ نايب ىف درو ثيدح حصأ وهو « ةالصلا رصق - خسارف وأ  لايمأ
 اذه نم هتياور ىف ركذ قببلا نأ عم « لما اذه دعب ىنخ الو « رفسلا ةباغ ال رصقلا اهنم أدتبي ىتلا ةفاسملا هب دارملا
 نم.ىنعي  ةفوكلا ىلإ جرخأ تنكو ةالصلا رصق نع اسنأ تلأس و لاق سنأ نع هيوار ديزي نب ىح نأ هجولا

 رفسلا ىف رصقلا زا وج نء هلأس هنأ رهظف ؛ ثيدحلا ركذف «سنآ لاقف « عجرأ ىتح نيتدكر نيتمكر لصأف - ةرصبلا

 « اهم جرخم ىذلا دلإلا ةزواجمب لب ةفاسمب ديقتي ال هنأ كلذ ىف حيحصلا نا مث . هنم رصقاا أدتبي ىذلا عضوملا نعال
 رثك الاب ذخؤيف اهيف ةجردم لانمأ ةلالثلا ناف « خسارف ةثالثب ديدحتلا ىف هب جتحي الف هيف كوكشم هنأ ىطرقلا هددو
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 : بيسملا نب ديعسل تلق » لاق ةلمرح نب نمحرلا دبع نع ليعامسا نب متاح نع ةبيش ىبأ نبا ىور دقو « اطايتحا
 .نوكسلا ليقف « خسرفلا ىنعم ىف فلتخا : (هيبذت ) ٠ ملعأ هللاو « معن : : لاق ؟ ةئيدملا نم ديرب ىف رطفأو ةالصلا رصقأأ
 لاق ( قعر انثدح ) هلو < ليوطلا ءىثلا ليقو « هيف ةجرف ال ىذلا ناكملا ليقو « ةعسلا ليقو « هديس نبا هركذ

 روصنم نبا امإو « ىدعسلا رصن نبا امإو . هيوهار نبا امإ وهف « قحسإ انثد> د ىراخبلا لاق ثيح ىنايجلا ىلع وبأ

 ثيدحلا اذه قاس هنآل « هيوهار نبا وه انه قحا نكل : تلق . ةماسا ىلأ نع مهنع جرخأ ةثالثلا نال « جسوكلا
 (هلل ديبع كئدح ) هل ٠ نيريخآلا نود ةرابعلا هذ ناينإلا هتداع نمو « انتمو ادنس ظافلالا هذه. هدنسم ىف

 مدح هل لاق نم باوج یف من د » خيشلا لوق لمحتلا ةمص ىف طرتشي ال هنأ ىلع هب لدتساو « ىرمعلا رمع نبا وه

 ةثالب ةأرملا رفات ال ) هلق . معن : لاقو ةماسأ وب يأ هب رقأف هرخآ ىف تح دنسم ىف نال رظن هيفو ؛ اذكب نالف

 مايأ ةثالث دارملا نأ امهنيب ا ثالث ةريسم » عفان نع نايثع نب كاحضلا قيرط نم لسم ةياور ىف ( مايأ

 مرجلاو « مرحب وذ اهعم الإ » ليصالاو رذ ىبأ ةياور ىف ( مرح ىذ عم الإ )ەلۋ ٠ اهمايأب لايل ثالث وأ اهلايلب

 ابعمو الإ  دواد ىبأو ملسم دنع ديعس ىبأ ثيدح ىف عقوو . مات هل لحب ال نم هب دارلاو مارحلا ملا حت
 هعبات ) هلق ٠ هنع اص ىبأ نع شمعألا قي رط نم هاج رخأ < اهنم مرحب وذ وأ اهبا وأ امجوز وأ اهوخأ وأ اهوبأ
 نب هللا دبع نم عمسي مل هنأل لينح نب دحآ هنأ معز نم موو ؛ ىراخبلا خویش دحأ ىزورملا دم نبا وه ( دحأ
 . ثيدحلا اذه الإ رمع نب هللا ديبع ىلع تركنأ ام : لاق ناطقلا يحب نع « للملا , ىف ىنطقرادلا لقت و ء كراملا

 ىراخبلا .دمتعاف مدقت اک كاحضلا هللا ديبع عبات دقو « فيعض هللا دبعو : : تلق . افوقوم هللا دبع هوخأ هاورو

 جرختف « تائمؤملاب صتخي روكذملا ىهنلا نأ هموهفم ( رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأمال لع ال ) هلق . كلذل
 هب فصتنلل رمتسي ىذلا وه نامإلا نأب بيجأو . للعلا لهأ ضعب هب .لاق دقو « ةيبرح وأ تناك ةيب انك تارفاكلا

 جارخ] هب دصقي ملو ميرحتلا ديك أتل ركذ فصولا نأ وأ « هب ديق كلذلف « هل داقنيو هب عفتنيف عراشلا باطخ

 رفسلا زاوج مدع ىلع هب لدتساو ‹ مرح ىأ ( ةمرح اعم سيل ةليلو موي ةريسم ) هلق ٠ ملعأ هللاو او ا

 جحلا طئارش نم كلذ لعج نم مهنمو ‹ كرشلا راد نم جورخلاو ةرمعلاو جحلا ريغ ىف عامجا وهو « مرح الب ةأربل
 ىف ءاملا : ىاطلغم هخيشل اعبت نفلملا نبا انخيش لاق : ( هيبنت ) . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف هيف ثحبلا ىف أيس اک

 ىف هل فلس الو  ةليلو مويب ةصوصخم ةدحاو ةرم رفاسن نأ ريدقتلاو « ةدحاولا ةرملل « ةليلو موب ةريسم » هلوق

 ريثك ىبأ نب ىحم هعبات ) هلق . اشيعو ةشيعم شاع لثم اريس هلوقك راس ردصم ىم ام ] ةريسمو « بارعإلا اذه
 نا ىف ةعب اتم ىهف اذه ىلعف « هيبأ نع ه اولوقي مل ىنعي ( ةريره ىنأ نع ) اديعس ىنعي ( ىربقملا نع كلامو ليهسو

 مدع حجرأ فنصملا ام مزج ىلا ةباورلا نأكو ‹ هيف كلام ىلعو ليهس ىلع فلتخا دق هنأ ىلع « دانسإلا ىفال

 أ نكل « أطوملا ةاور مظعم هاور اك « هيبأ نع » هيف سيل ةريره ىنأ نع ديعس نع هنأ ىنطقرادلا حجرو « مهنع
 دنع دعس نب ثيللا « هيبأ نع » هلوق ىلع بئذ ىبأ نبا قفاو دقو « اظفاح ناك اذإ امس الو ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا

 ىسوم نب نسحلا نع دحأ اهجرخأف ىح ةياور امأف « ديعس ىف سانلا تيثأ نم بئذ بأ نباو ثيلاو « دواد نأ
 اموي هلوق لمحو « مرح ىذ عم الإ اموی رفاست نأ , ةظفل نأ الإ افالتخا هيف هنع دجأ لو هنع ىوحنلا نابيش نع
 ىف برطضا هنأ رلا دبع نبا ركذف ليهس ةباور امأو « بئذ ىبأ نبا ةياور قفاويف هتليلب مويلا هب دارملا نأ ىلع
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 نابح نباو دواد وبأ هجرخأو « ةلس نب داحو ىطساولا دلاخ قيرط نم ةميزخ نبا هجرخأو « اهنتمو اهدانسإ

 اريرج نأ الإ ٠ ىراخبلا هقلع اك ةريره ىلأ نع ديعس نع ملاص ىنأ نب ليبس نع امهالك ريرج قب رط نم ک احلاو

 ءحلاص یاب ًاديعس لدبأ ةرب ره ىنأ نع هيبأ نع ليهس نع لضفملا نب رشب لاقو ءاموب لدب ءاديرب » هتياور ىف لاق

 مث نمو « ليهس دنع اعم ناثيدحلا نوكي نأ لمحو < لسم هجرخأ «اثالث رفاست , لاقف اضيأ ظفللا ف فلاعو

 ةياور امأو . هيلإ ةراشإلا تمدقت اك ديعس ىبأ نع خلاص ىنأ نع ظوفحلا نكل « هنع نيقيرطلا نابح نبا حصص ..
 نب رشب اهاورو . هلع روهشملا وهو « امهريغو دواد وأو ملم ابجرخأو « ىراخبلا لاق اک أطوملا ىف ىهف كلام

 ةمزخ ناو ةلاوع وبأو ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ « ةر ره ىلأ نع هيبأ نع ديعس نع » لاقف هنع ىنارهزلا ربع

 ةياور نم « بئارغلا و ىف هجرخأ ىنطقرادلا نآلل رظأ هيفو ٠ كلام نع هب درفت هنإ : ةمزخ نبا لاقو « هقيرط نم

 نع ظوفحملاو « كلام نع ملسم نب ديلولا قيرط نم ىل.ءاممالا هجرخأو « كلذك كلام نع ىورفلا دمج نب قحسإ

 ملعأ هللاو « هيبأ نع ه هلوق هيف سيل كلام

 3 >7 25 0 5 J س

 هعضوم نم جرخ اذإ رةق بسيساب - م

 املخدن ىتح ءال : لاق , ةفوكسا هذه : هل لبق مجَر الف ؛ تويبلا ىر وهو رصقف نع لا ىضر لع جرخو 01 ۳ هاما ُ 5 ت ص ا 0 0 .٠

 0 س ےس و 0 5 ت

 ىر سنأ نع ةرسيم نب ريهارإو ردكنألا نب دمحم نع نايفس امدح لاق م وأ اشو - مق

 1 1 ع ا 1 - ل اس د

 « نيتك ر ةفياللا ىذبو ًامبرأ ةنبدملاب اط ىنلا عم ”ربظلا تياص » لاق نع “لا
[TAT < 01 Ye cC 1111 CIVIYA < eV ¢ 16087 : ىف فارطأ - ۱۰۸۹ ثيدحلا [ 

 اهنع لا ضر ةثئاع نع ةورغ نع ئرهزا نع نايف انثدح لاق دمم ن هللا دبع شو - ۰
 ج ع ه6 -_ 5 م 2 8

 تاقف : ئرهزلا لاق « رضفكا ةالص ت٤ أو « رفا ةالص تكرقأف « نيك ر تض رف ام لوأ ةالصلا » تلاق

 . 1 1 32 ص 8 ا 0 ا 5 4

 نيف لوا اها أت : لاق ؟ أيت ةعئاع لاب ام : ةورعل

 فلتخإ ل اسملا نم ىهو « ةالصلا هلثم ىف رصقت ارةس دصق اذإ ىنعي ( هعضوم نم جرخ اذإ رصقي باب ) هلق

 « اهنم جرام ىنأ' ةيرقاا توب عيمج نع جرخ اذإ رصقي نأ رفسلا ديرب نمل نأ ىلع اوعمجأ رذنملا نبا لاق . اضيأ امف

 ضمب بهذو 3 تويبلا عيمج ةقرافم نم دم ال هنأ ىلإ ررهملا بهذف : توببلا .رع جورخلا لبق امف اوفلتخاو

 حجرو « ءاش نإ رصق بكر اذإ : لات نم مهنمو . هلزنم ىف ناك ولو نيتعكر ىلصي رفسلا دارأ اذإ هنأ ىلإ نييفوكلا

 لصأ ىلع ماعلا هلع كاذ لبق امف اوفلتخاو 0 تويبلا قراف اذإ رصقي هنأ ىلع أوقمتا مهنأب لوألا رذنملا نبا

 نع هجورخ لمعي الإ مراغسأ قع یش ف رصق رب ىنلا لعأ الو : لاق ¢ رمقلا هل نأ تہی ىتح هيلع ناکام

 هلصو (لخدن ىتح « ال : لاق « ةفركلا هذه : هل ليق عمجر املف ء تويبلا ىري وهو رصقف "ىلع جرخو) وق . ةنيدملا

 عم انجرخ » لاق ةعيب ر نب “ىلع نع ةدم مث فاق اهدعب واوا ركب وهو سايا نب ءاقو نع ىروثلا ةيأ ور نم م احلا

ىرن نحنو ةالصلا ان رصقف انعجر م. تويبلا ىرن نحنو ةالصلا ان رصقف بلاط ىنأ نب لغ
 قييبلا هجرخأو « تويبلا 

 ىرابلا حف ء۲ ج ۷۲ م



 ةالصلا ريصقت باتك- ١م 0۰

 ىلصف - ماشلا ىلإ هديب راشأو ب انهه نيبجوتم ىلع عم انج رخ » ظفلب سايا نب ءاتو نع نوراه نب ديزي قيرط نم
 مآ , ةفوكلا هذه نيئمؤملا ريمأ اي : اولاق ةالصلا ترضح ةفوكلا ىلإ انرظأو انعجر اذإ ىتح « نيتعكر نيتعكر

 - ىح ةالصلا نم عنتما هنأ « اهلخدن ىتح : ال » قيلعتلا ىف هلوق نم لاطإ نبا مهفو « اهلخدن ىتح ؛ ال : لاق . ةالصلا

 قايس نم نيبت دقو . ها تقولا عاسنال متي نأ رانا کل « كلذ هل خاس رصقف ىلص ول هنآآل لاق . ةفوكلا لخدي
 لاقف ٠ ةالصلا متأف ىأ « ةفوكللا هذه و موقب دارملا نأو « لاطب نبا همبف ام فالخ ىلع سالا نأ ىلع رثأ

 تيلص ) سن أ ثيدح ىف لوق . نيرفاسملا كح‘ اهلخدن ملام اناف « اماخدن ىتح رصقن لازا ال ىأ « ابلخدن ىتح ءالد
 ىهو « نيتمكر ةفيلحلا ىذب رصعلاو و ىن مشكلا ةياوو ىف ( نيت مكر ةفيلحلا ىذب و اعبرأ ةنيدملاب كلي ىنلا عم روظلا
 رصق ةحابتسا ىلع هب لدتساو « جحا ف فنصملا دنع سنأ نع ةبالق ىبأ ةياور ىف اذكو « ملسم ةياور ىف ةتباث
 امو رفسلا ىهتنم نكت مل ةفيلحلا اذ نأب بقعتو « لايمأ ةتس ةفيلحلا ىذو ةنيدملا نيب نال ريصقلا رفسلا ىف ةالصلا
 رصقي رمتساو اهرصةف رصعلا اب ترضح ةالص لوأ تناكو اهب هلوزن قفتاف ةكم ىلإ ادصاق ناك ثيح امل جرخ
 قارفب عرشي رصقلا نأ ىلع لاد ىلع ثيدح نأ ةدئاع ثيدحل مث سفأ ثيدحل ىلع رثأ ةبسانمو ٠ عجر نأ ىلإ
 ‹ ةالصص تقو هلق رضح ملو هلزن لزنم لوأ هنوكل وه امنإ ةفياحلا اذ ىأر یح رقي م هلي هن وکو ‹ رضحلا
 ٠ رضحلا دجو ثيحو « رصقلا عرش رفسلا دجو ثيل « رضحلاو رفسلاب كلا قيلعت هيفف ةشئاع ثيدح هديؤيو

 ىف ولو رصقي فلسلا نم لاق نملافالخ دلبلا نم زري ىتح رصقي ال رفدلا دارأ نم نأ ىلع هب لدتساو . ماهأإلا عرش
 ىف ( تضرف ام لوأ ةالصلا ز ةدئاع ثيدح ىف هلق . ليللا لخدي ىتح رصقي ال : هلوق ىف دهاج ىلع ةجح هيفو « هتيب
 بصنلا زوجي « ناث أدتيم وأ ةالصلا نم لدب هنأ لع عقرلاب لوأو « عجلا ةغيصب « تاولص'ا و ىنيمشكلا ةياور
 ( رفسلا ةالص ترقأف ) هلق . « نيتمكر نيتمكر , ةعرك ةباود ف ( نيتتكد ) هلق ٠ لوأ ىف ىأ فرظ هنأ ىلع
 ؛ ةروصةم الإ زوج ال رفا.( ا ةالص نأ ىلع « نيتعكر تضرف » هلوةب لدتساو « ةالصلا لوأ ىف هيلع مالكلا مدقت
 « مامتإلا لصألا نأ ىلع لاد هنالو  ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف إي ىلامت هلوقب ضراعم هنأب درو
 ‹هضرف ومف رصقلا راتخا اذإ رفاسملا نأ هانعم : ىرطلا لاقو . تردق ىأ « تضرف » ةشأاع لوق لمح نم .مهنمو
 . ةورع نع ىرهزلا هدروأ كلذلو ٠ رفسلا ىف منت تناك اهنرك اذه ةشلاع ثيدح ليوأت نيعت ىلع ليلد لدأ نمو
 نينمؤملا ريمأ هنال وأ « ةكم لهأت هن وكل متأ امتإ ناثع نأ معز نم ىلع در هيف اذه ( نايثع لوأت ام تادأت ) هلق
 ىلإ سانلا قيسي ناك هنال وأ « ىم اضرأ هل ٌكجتسا هنال رأ . م ةماقإلا ىلع مزع لوا راد هل عضوم لکو
 لإ ىنلا نأ لوألا دريو ٠ اهلاق نم نونظ یه لب هياع لياد ال هرثك أو ةشئاع قح ىف فتنم كلذ عرج نآل « ةكم
 مارح نبرجاوملا ىلع كع ةماقإلا نأ كلاثلاو . كلذب ىلرأ ناك علي ىنلا نأ ىتاثلاو ‹ رصقو هناجوز رفاسي ناک
 ىكي الف القني مل سماح او عبارلاو « ىزاغملا باتك ىف یمرضجلا نب ءالعلا ثيدح ىلع مالكلا ىف هرب رقت قاع
 تامكر عب رأ ین یلص ال هنأو ناثع ثيدح نه قهبلاو دحأ هجرخأو لقن ناك نإو لوآلاو « كلذ ف صرختلا
 ىلصي هناف ةدلبب لهأت نم د لوقي لپ هللا لودر تدم ینو تمدق امل ک٤ تلهأت ىنإ : لاقف هيلع سانلا ركنأ
 تلوأت ةشئاع نإ : ةورع لوق هدريو « هب جتح ال نم هتاور ىفو : عطقنم هال حصي ال ثيدحلا اذهف « مقم ةالص
 دارم نوكي نأ نكم هنأ ىل رهظ مث . ربها كلذ نهر ىلع ىلدف . دع ةقئاع لهأتت نأ رئاج الو « ناثع لوأت ام



 هالا ۱۰۸۹-٠١۰۹۰ ثيدحلا

 ىف تفلتخا بابسألا نأ هيوقيو « امهلي وأت داحتا ال ليوأتب مامتإلا ىف نايثعب هيبشتلا « نامثع لوأت ا » هلوقب ةورع
 ىلصت تناك ةدئاع نإ » ءاسنلا ةروس ريسفت ىف ريرج نبا جرخأ دقو . ةشئاع ليوأت فالخب . ترئاكتف نايثع ليوأت

 ليق دقو ؟ « متنأ نوفاخت لبف , فاخي ناكو برح ىف ناك ولي ىنلا نإ : لوقت اهلع اوجتتحا اذاف « اعب رأ رفسلا ىف
 ناذهو « ةعاط رفس ىف نوكي ام] اهدنع رصقلاو ىلع لاتق ىلإ ةرصبلا ىلإ اهرفس ىف تأ اإ ةشئاع ليوأت ىف

 نيبابب لبق ىضاملا بهو نب ةثراح ثيدح ىف بيسلا وه اذه ةشئاع لوق لخلف ‹ ىاثلا ال نالطاب نالوقلا

 ءانثأ ىف ناكم ىف ماقأ نم امأو « ارئاس اصخاش ناك نمي اصتتع رصقلا یر, ناك هنأ نامثع مامت] بيس نأ لوقنملاو

 انيلع مدق امل : لاق ريبزلا نب هللا دبع نب دايع نع نسح دانساب دمحأ هاور ام هيف ا منيف ميقملا مكح هلف هرفس

 : الاقف نامأع نب ورمعو ناورم هيلع لخدف « ةودنلا راد ىلإ فرصنا مث « كم نيتمكر ربظلا انب ىلص اجاح ةبواعم
 رهظلا اهب ىلص ةكم مدق اذإ ةالصلا مآ ثيح نامثع ناكو : لاق . ةالصلا متأ دق ناك هلال كمع نبا ىمأ تبع دقل

 . ةالصلا متأ ىنمي ماقأو جحلا نم غرف اذاف « ةالصلا رصق ةفرعو ىنم ىلإ جرخ اذإ مث ءاعبرأ اعبرأ ءاشعلاو رصعلاو

 نم رسبالاب ذخأ هلال رصق ام هلي ىنلا نأ نايرب اناك ةشئاعو ناهثع نأ كلذ ىف حيحصلا هجولا : لاطب نبالاقو

 لوأ هلبق ىذلا هجولا نكل « ىطرقلا مرخآ نم ةعاج هحجر اذهو . ه١ ةدشلاب امهسفنأل اذخأف ؛ هتمأ ىلع كلذ
 یون هلال ةالصملا مثأ اإ نا نأ ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع اورام ببسلا, ىوارلا حيرصتل

 ءالعلا ثيدح ىلع مالكلا ىف ىتأبس اک مارح نب رجالا ىلع هک« ةماقإلا نال رظن هيفو « لسم وهف جحلا دعب ةماقإلا

 نأ ةيشخ جورخلا عرسب و  هتلحار رهظ ىلع الإ ءاسنلا عو ال ناك هنأ نامثع نع حصو « ىزاغملا ىف ىرضحلا نبا

 نل : لاق  ةكم ىلإ كلحاور بكرا : ةريغملا هل لاقو - هررصاح امل لاق هنأ ناثع نع تبثو . هترجه ىف عجري

 ىورف « هفلاخي ام ىرهزلا نع بوبأ ىور دقف ىرهزلا نع رمعم ةياور ىف رظنلا اذه عمو . ىترجه راد قرافأ
 ماعلا كلذ ىف اورثك اوناك بارءالا نال اعب رأ ىن ناهثع ىلص امنا : لاق ىرهزلا نع هجولا اذه نم هريغو ىواحطلا

 هبيأ نع فوع نب نمحرلا ديع نب .ديمح نب نمحرلا دبع قيرط نم قبلا ىورو « عبرأ ةالصلا نأ مهماعي نأ بحأف
 حتفب ىنعي - ماغط ثدح هنكل و « هيبحاصو للي هللا لوسر ةنس رصقلا نا : لاقف بطخ مث ىنمب متأ هنأ نايثع نع

 ذنم اهلصأ تلز ام نينمؤملا ريمأ اي ويلا كاما نا معو وداد نأ تففن  ةمجءملاو ءاطلا
 سيل و « مامإلا ببس ىلصأ اذه نوكي نأ عنام الو « اضعب اهضعب ىوقي قرط هذهو . نيتمكر لوأ ماع كتيأر
 اهيلع ةقلطاا ةماقإلا سايق ىلا برقأ رفسلا ءانثأ ىف ةماقإلا ةلاح نا ثيح نم هن وقي لب هترتخا ىذلا هج ولل ضراعم

 هجرخأ ايف وهو « اعرص ماهإإلا بيس اهنع ءاج دقف ةشئاع امأو . ناثع داهتجا هيلا ذأ ام ادقو'رانبلا فالخع

 : تااقف ‹ نيتعكر تيلصول : اهل تاقف « اعبرأ رفسلا ىف ىلصت تناك اهنا, هيبأ ن ةورع نب ماشه قيرط نم قييبلا

 قشي ال نمل مامإلا نأو ء ةصخر رصقلا نأ تلوأت املأ El « لع قشي ال هنإ ىتخأ نا ای
 لإ ىنلا عم رفاس هنأ ةربره ىنأ نع ديج دانساب ىقاربطلاو ىلعي وبأ هاور ام روهجلا رايتخا ىلع لديو . لضفأ هيلع

 ىو ريسلا ىف ةئيدملا ىلا عجرب ىتح ةكم ىلا ةئيدملا نم جرخ نيح نم نيتعكر ىلصإ ناك مهلكف رمعو ركب ىنأ عمو
 ةيعابرلا ىلصصي نأ رفسلا ف ضرفلا نأ ىف ةقئاع ثيدحي ةيفنحلا كسم : هصخلم ام قامركلا لاق . ©« ماقما
 م ىور ام ضراغ اذإ ىوارلا ىأر م ةريعلا مدنعو ءةشاع تعأ ا هرهاظ ىلع ناك ول هنأب بقعت و ؛ نيتعكر



oNةالصلا ريصقت باتك - ۱۸  

 رهاظو ؛ رف لا ىف ترمتساو نيتعكحر لصالا ىف تضرف اهنأ ىلع لدب هنآل نآرقلا رهاظل فلاخم ثيدحلا رهاظ

 هب جاجتحالا ءاقب ف فلتخا ىت> هتاالد تفعض صخ اذإ ماعلاو : لاق < رضحلا ىف اهيف ةدايزلا مدعب

 رفكسلا ىف الث برغلا ىلصي باپ -- "|

 يضر رع نب هللا دبع نع ”لاس ىتربخأ لاق ی ره لأ نع يعش ان ربخأ لاق ناّيلا وأ شرج - ۱

 « هاشملا نيبو اهنيب مح ىتح برغملا * وب رفسلا ىف“ ريسلا ”هلجعأ اذإ لي هللا لوسر ”تيأر » لاق امهنع ا

 رسا لع اذإ هلي ثلا دبع ناكو : لاس لاق
 ]°° ¢ Ace (IWF ¢ )114 ¢ ۹-11 ¢ 11۰7 ‹ 1۰۹۲ : ىف هفارطأ 1۰۹۱ ثيدحلا ]

 عم امهنع لا ىضر رع "نا ناک» ”ملاس لاق باهش نبا نع سنو ىنثدح : لاق تیللا دازو - ۲

 ىبأ رتب ةيفص هنأرما ىلع ريما ناكو «برغلا ربع نبا َرْحَأو » "لاس لاق « ةف راب ءاشملاو برغل ني
 9 م a م. - و 5 ر م

 ىلصف لزن "م ٠ ةثالث وأ نيلي راس 'ىتح . رس : لاقف ء ةالصلا : تلف . رم : لاقف . ةالصلا : هل تلقف « دبع

 ”ريسلا ”هلحعأ اذإ هب ىنلا ”تيأر » هلل دبع لاقو . « ”ريدلا لجأ اذإ لصي هاب فلا ”تيأر اذكسط : لاق 7

 حبس الو ١ 8 “نيتك ر الصيف ءاشدلا يق جاي الق م ر من ًاثالث اهاصُيف برغل روب

Eليلا وج نم 1 ض ماشملا  » 

 , عاجإلا هيف هريغو رذشملا نبا لقنو « اهيف رصقلا لخدي الو ىأ ( رفسلا ىف اثالث برغملا لصي باب ) هلق
 برغملا نأب ةديقملا ىلع ةلوم « نيتمكر رفسلا ىف ىلصب ناك, ىوارلا لوق ىف ةقلطملا ثيداحالا نأ فذصملا دارأو
 لاق ؟ رفاسملا ةالص ام : تاقف سع نبا ىلا تجرخ , لاق ليبحرش نب ةمام قيرط نم دمحأ ىورو « كلذ فالخم
 « رضحلا ىف ريسأا هلأ اذإ ام جرخي ( رفسلا ىف ديسلا هلأ اذا ) هلق ٠ « ائالث برغملا ةالص الإ « نيتمكر نيتمكر
 نب مساقلا نع هلوطب ليءامسالا هلصو ( سنوي ىنثدح ثيللا دازو ) هلق . الثم ناتسب ىف دلبلا جراع نوكي ناک
 ربع نبا رخأو ) هلق . هب ثيللا نع ملاص ىبأ نع امهالك ىدامرلا نع ءیناه نب مهاربا نع هيوجيز نبا نع ايركز

 ثيغتسا ىأ مضلاب عا هلوقو « ىنقثلا راتخما تخ ىف ( ديبع ىلأ تنب ةيفص ىلع خرصتسا ناكو برغملا

 هلو . ( حرص انأ ام إل ىلاعت هللا لاق ثرغملا خرصملاو ‹ ةمجعملا ءاخلاب خارصلا نم وهو 3 عمت م توصإ

 ‹ ةدابعلا تاقوأ ةاعارم نم هيلع اوناك ام هيف ( ةالصلا هل تلقف ) هلق . ءارغالا ىلع بصنلاب ( ةالصلا هل تاقف )

 داز ١» هلوق دعب ام عيمج نأ فلؤملا قابس رهاظ : ( هيبت ) . باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت زاوج « رس ه هلوق فو

 نم رثكأ ابيفو باوبأ ةينام دعب بيعش ةياور جرخأ هناف كلذك سيلو 0 بيعش ةءاور ىف الخاد سيل «ثيللا

 هللا لوسر تيأر هللا دبع لاق » هلوقب جحيرصتلا نو 3 ةصاخ رمع نبا عينصو ةيفص ةسصق ىف ةدايزلا اع]و « كلذ

 نم داهجلا باك نم « ريسلا ف ةعرسلا باب , ىن فئصملا هجرخأ ( ةثالث وأ نيليم راس ىتح ) هلت . طقف « هلي



o۳ ۱۰۹۰ - ۱۰۹۲ ثيدحلا 

 عرساف « عجو ةدش ديبع ىلأ تنب ةيفص نع هغلبف ةكم قيرطب رمع نب هللا دبع عم تنك لاق رمع ىلوم لسأ ةياور

 رفسلا نييعت ةياورلا هذه تدافأف « امهنيب عمج ةمتملاو برغملا ىلصف لز قفشلا بورغ دسعب ناك اذإ ىتح ريسلا

 «٠ كلذ هللعت هيلا تبتك اهنأ ةءاور ىف ىلاسنلا دافأ و « نيتالصلا نيب عمجباب حيرصتلاو ريسلا ءاهتتا تقوو روكذملا

 تبوصت و قفشلا باغ ىتح راسف و هجولا اذه نم دواد ىبأل ةياور فو « رمع نبا نع عفان ةباور نم هوحن ملسملو

 ماقأ مث برغملا لصف لزن قفشلا رخآ ىف ناك اذا ىتح د هجولا اذه نم ىئاسنللو « اعيمج نيتالصلا لصف لزن موجنلا

 نبا عم تجرخ ه هلوأ ىف نأ هيلع لديو ‹« ىرخأ ةصق اهنأ ىلع لوم اذهف « انب ىلصف قفشلا ىراوت دقو ءاشملا

 ( هللا دبع لاقو ) هلو . ددعتلا ىلع لدف ‹ ةكم نم هعوجر دعب ناك كلذ نأ لوألا فو « هل اضرأ ديرب رفس ىف رمع

 « ريس رهظ ىلع ناك نمي ريخأتلا زاوج ديبقت هسنم ذخؤي ( ريسلا هلأ اذإ كلَ هللا لوسر تيأر ) مع نبا ىأ

 ةياورلل ةقفاوم ىهو « فاقلاب رثك لاو ىومحلل اذاك(برغملا مقي ) هلو . باوبأ ةتس دعب هيلع مالكلا قأيسو

 « ةمتعلا ىف لخدي ىأ ةروسكم ةيئاقوف ةانثم اهدعب ةنكاس ةلمهم نيدعب « متعب » ىنمبمشكللاو ىلمتسللو « ةيتآلا

 « برغملاالإ « نيتمكر ىلص الإ يب هللا لوسر رفاس ام د لاق نيصح نب نارمع نع بابلا فو « ء رخؤي » ةعركلو
 « رازبلا هجرخأ ء'اثالث برغملا الإ نيتمكر رفسلا ةالص يلي هللا لوسر عم تيلص » ىلع نعو ٠ ىذمرتلا هححص

 ةالصلا لوأ ىف مدقت اک ةشئاع نعو امهريغو رباجو تباث نب ةي زخ نع اضيأ هيفو

 هب تيجو انيحو ؛ باودلا ىلع عررطقلا ةراص یا = ۷ ظ
 نب هللا دبع نع یره زا نع رمش انن دح لاق لعألا دبع انن دح لاق للا دبع زب لع اشم - ۴

 وب تيجو ثيح هتلار ىلع ل كك بلا تيأر » لاق وأ نع رم
 [ 1٠١64 ۱۰۹۷ : ىف هافرط ۱۰۹۳ ثيدحلا ]

 هرخأ هللا دبع نب ”رباج نأ نحرلا دبع نب دمع نع ی نع نابيش انت دح لاق من وہا( - ٠4
 « يتلا ريغ ىف بکار وهو َعررطتلا لص ناك يم بلا "نا »

 ناک لاق عفان نع ٌةبقُع ”نب ىموم ان دح لاق بیو انثدح لاق دات نب 'ىلعألا "دبع شو - ٠6
 « لفي ناك حيلكم ینا نأ 7 : اهلع رت ویو هتلحار ىلع ىلصي ا.منع هللا يضر رع نا

 نبا لاق « عملا ةغيصب « باودلا ىلع د تقولا ىبأو ةع رك ةياور ىف ( ةبادلا ىلع عوطنلا ةالص باب) هلق
 كلذ دافتسي نأ نكمي و « سايفلاب كلا قحليل معأب مجرت نوكي نأ نكميف ةل>ارلا ىلع ةالصلا هيف دروأ : نشر

 ةبادلاب مجرت هنا : ريسملا نب نيزلا لوق رتولا باوبأ ىف مدقت دقو . ه١ بابلا ف روكذملا رباج ثيدح قالطإ نم

 ظفلب باب دعب انه درو ام ىلإ كانه انرشأو « همالك رخآ ىلا حلا ىف ريعبلا نيبو اهنيب قرف ال نأ ىلع اهبنت

 وه ( هيبأ نع ةعيب ر نب ماع نب هللا دبع نع ) هلق . ىلعألا دبع نبا وه ( ىلعآلا دبع انثدح ) هلق . « ةبادلا »
 ىراخبلا ىف هل سياو « نيل والا نيرجاهملا نم ناك ٠ باطخلا ل 1 فيلح ىاز اهدعب نونااو ةلموملا حتفب ىزتعلا

 صاع نأ باب دعب ةيئآلا باهش نبا نع ليقع ةباور ىفو . مايصلا ىف هقلع رخآو رانج لا ىف رخآو ثيدحلا اذه ىوس
 اذكو « باب دعب ىتأيسو « ةبوتكملا ريغ ىف كلذ نأ ليقع ةاور ىف نيب (هتلحار ىلع ىلصي) هلق . هريخأ ةعيبد نبا



 ةالصلا ریصقت باتك- ۱۸ هالغ

 ريغ ىف  رباج لوق نم معآ وه ( هب تبجوت ثيح ) هلو . <« ةحبسلا ١ ظفلب باه نبا نع سنوي ةياور نم لسم
 هبجوب لبقتسيو اهيلع اهكري ىتلا هنديه ىلع اهيلع سلحب هنأ هموهفم « هب تهجوت ثيح د هلوق : نیتلا نبا لاق « ةلبقلا

 هلوقب « هب تبجوت » هلوق قلعتي اذه ىلعف ‹ هب تيجوت ثيح هل ىنلا هتلحار ىلع ىلصي هربدقتف . ةلح ارلا هتلبقتسا ام

 باهش نبا نع ليقع ةياور ىنعي ةينآلا ةباورلا لوآلا ديؤي نكل « « هتلحار ىلع » هلوقب قلعتي نأ لمتحو ؛ ' < لص »

 ىبأ نبا وه ىحنو ‹ ىوحنلا وه ( نابيش انثدح ) هلق . « تبجوت هجو ىأ لبق حبسي ةلحارلا ىلع وهو , ظفلب

 ىلع » ةينآلا ةباورلا ف ( بكار وهو ) هلو . باب دعب هنيبنس اك نابوث نبا وه نحرلا دبع نب دمحو « ريثك
 ناهثع قيوط نم ىزاغملا ىف نيبو . « ةلبقلا لبقتساف لزل ةيوتكملا ىلصي نأ دارأ اذاو ه دازو « قرشملا وحن هتلحار

 « ةئيدملا نم جرخ نمل قرشملا لبق مهضرأ تناكو « رامتأ ةوزغ ىف ناك كلذ نأ رباج نع ةقارس نب هللا دبع نبا
 ىلع ىلصي وهو تج د ظفلب راج نع ريبزلا نأ قيرط ,زم ىذمرتلا دازو . ميلا دصاقلا راسي ىلع ةلبقلا نوكتق

 حرصو « رفسلا ىف ىنعي ( هتلحار ىلع ىلصي رمع نبا ناک ) هلق . < « عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا قرشملا وحن هتلحار

 نا د ريبج نب ديعس نع حیح دائساب دمحأ هاور ام ضراعي ال ( اهيلع رتويو) هلق . هدعب ىذلا بابلا ثيدح ىف هب

 نم الك لمف هنأ ىلع لوم هنآل « ضرألا ىلع رتوأف لزا رتوب نأ دارأ اذاف < اعوطت ةلحارلا ىلع ىلصي ناك رمع نبا

 او ٠ رتويل ضرألا هلوزت راسي نب ديعس ىلع ركنأ هنأ, رتولا باويأ ىف مدقت ام بابلا ةياور دوو « نيالا

 ىلع رمع نبا لسعق لزنتي نأ لمتحمو « متع سيل لوزألا نأ هل نيب نأ دارأ هنا  هلعفي ناك هن وك عم هيلع ركنأ

 . كلذ فالخم ناك ضرآألا ىلع رتوأف لزل ثيحو « ريسأا ىف ادجم ناك ةلحارلا ىلع رتوأ ثيحل : نيلاح

 ةيادلا ىلع ءاعإلا بسا - ۸

 هللا دبع ناک» لاق رانید "نب هلا دبع انت دح لاق ريش“ ن زيزملا دبع انثدح لاق ئموم ارو -

 ناك م یبا :اا نأ لا دپ “کو 5 و انآ تار لع كلا ق لسا 6 ىضر رع نا

€ 

 ببشأ یورو « روھلا لاق اذ و , كلذ نم نكمتب مل نمل دوجسلاو عوكرلل ىأ ( ةبادلا ىلع ءاعإلا باب ) هلو
 ( ذيزعلا دبع انئدح لاق ليعامس] نب ىسوم انئدح) هو ٠ ءىوب لب دجسي ال ةبادلا لع لصي ىذلا نأ كلام نع

 ىسومل نأكف « ءامسأ نب ة ةيربوج نع اذه ىسوم نع « رفسلا ىف رتولا باب ه ىف رتولا باوب أ ىف ثيدحلا اذه مدقت

 ‹« ضئارفلا الإ ءامإ ءىوب » ةيريوج ةياور ف دازو « اذهل رياغم كلذ ىف رمع نبا نع ىوارلا ناف ‹ نيخيش هيف

 ٠ ىف ءاميإلا نوكي : اولاق ءابقفلاو « اعم دوجسلاو عوكرلا ىف اقلطم ءاميإلا ىلع لدي ثيدحلا : ديعلا قيقد نبا لاق

 الإ : تلق . هيفني الو هتبقي ام ثيدحلا ظفل ىف سيلو ‹ لصالا قفو ىلع لدباا نوكيل عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا

 مدقت اک یذمرتلا دنع راج ثيدح ىف عقو هنأ

 ةبوتكسال لزب ےس اب - ٩

 نب ماع نب هللا دبع نع باهش نبا نع ليقع نع ثيلا انتدح لاق ريك نب ىحب اشر - ۷



 هالو ۱۰۹۹ - ۱۰۹۷ ثيدحلا
 مق هارب يوي « حبسي ةلحا رلا ىلع وهو یم هللا لوسر تیأر » لاق ه ریا عير ن صاغ نأ ةعيبَر 0 كر اس ا ۶ ءِ 2 وے ت

 « ةبوتكلا ةالصلا ىف تاد مص كَم هللا لوسر نكي ملو « جوت هجو

 ن ِهيباد ىلع ىلصي لا دبع ناك» “لاس لاق : لاق باش نبا نع سنو. ىنثدح : ٹیللا لاقو ~ ۹۸

 ةلحارإا ىلع حبسا ل هلل ”لوسر ناکو : رع نبا لاق. . هجو ناک ام ثيح یابی ام ٠ واسم وهو ليل

 « ةيوتكملا الع ىلصي ال هنأ ريغ ءاهيلع رويو « هج وت هج

 قدح » لاق ا نب نمحرا دبع نب دم نع ىح نع ”ماشه اند لاق ةلاضت نب حام اسم ١١99
 لرب ةيوتكملا لي نأ ٌدارأ اذاف ؛ قرشا وح هتلحار ىلع ىلصي ناك واش ىنلا نأ هللا دبع ن راج عا ا E و 2 د 257

 3 ةلبقلا لبقتساف

 دحال زوحجم ال هنأو ‹ كلذ طارتشا ىلع ءابلعلا عمجأ : لاطب نبا لاق « الجال ىأ ( ةبوتكسلل لرب باب ) هلق '
 ةعبب ر نب صاع ثيدح هيف ركذو فوذلا ةدش ةالص ىف ركذ ام اشا ٠ رذعء ريغ نم ةيادلأ ىلع ةضيرفلا لمي نأ

 ةفئاع ثيدح ابيرق ىتأيسو « ًاريثك ثيدحلا ىف رركت دقو . ةلفانلا ىلصي ىأ ( حبسي ) هلو . ابيرق مدقت دقو
 لع ضعيلا مسا قالطإ باب نم وف ةالصلا لع قلطأ ادا 8 كا ناحيس لوق ف ةقيقح حيبسملاو » ىضلا ةديبس «

 امأو « ةمزالملا باب نم نوكيف هبزغتلا حيبستلاو « ةدابعلا صالخاب ىلاعت و هنا>بس هلل هزنم ىلصملا نآل وأ « لكلا
 نيروك ذملا نىدانسالاب ليعاعالا هلصو ( ثيللا لاقو ) هلو معأ هللاو ىعرش فرع وف ةلفانلاب كلذ صاصخخا

 هلوق صخن ثيداحألا هذه : بلهملا لاق . ريثكىبأ نبأ وه ىعو ؛ ىناوتسدلا وه (ماشم انثدح ) هلق .نيبابب لبق
 دقو < ةلفانلا ف © هللا هجو مف اولوت امنياف إل ىلاسعت هلوق نأ نيبت و ( هرطش هوجو اولوف متلك ایحو ) ىلاعت

 لاح ريبكشلاب ةلبقلا لبقتسي نأ نابحتسي انك روث ابأو دحأ نأ الإ « راصمالا ءامةف ثيداحالا هذه نومضع نخأ
 رفسلا ىف عوطتي نأ دارأ اذإ ناك لِي ىنلا نا د سن نع ةريس ىبأ نب دوراجلا ثيدح كلذل ةجحلاو ؛ ةالصلا ءادتبا
 ىلع ةالصلا ىف اوفلتخاو ٠ ىنطقرادلاو دحأو دواد وبأ هجرخأ « هاكر تهجر ثرح لص مث ةلبقلا هنقانب لبةتسأ

 هذه نأ هتجحو « هنع كلذ ىلع قفتي ملو : تلق . كلذ ىلع هقفاو ادحأ ملعأ ال : ىربطلا لاق ؛ ةالصلا هيف رصقت ىذلا
 قلطم روملا ةجحو < كلذ عنصف |ريصق ارفس فاس هنأ هنع لقي مو ظ اپ هرافسأ ىف تدرو ا] ثيداحألا

 « رفاسملاو ضير ةصخر مميتلا لمج ىلاعت هللا نأ رظنلا قيرط نم روهمجلل ىربطلا جتحاو « كلذ ىف رابخالا
 هنأ ءام دحجب لو رخ نفس ىلإ ال هلزنم ىلإ دوملا هتينو لقأ رأ ليم ىلع رصملا جراخ ناك نم نأ ىلع اوممجأ دقو
 ه١ . ةصخرلا ىف !مهكارتشال ةءادلا ىلع لفنتلا هل زاج ردقلا اذه ىف مميتلا هل زاج كف : لاقو « مميتلا هل زوحي
 وبأ درط دقو ٠ مهب هللا نم ةمحر مروجأل امظعت اهريثكلتو دايعلا ىلع لفاونلا ليصحت ريسيت ركذ امف رسلا نأكو

 لدتشاو ¢ ىرخطصالا كيعنم وبأ ةيعفاشلا نم هب لاكو ¢ اضيأ رضحلا ف هزوج الذ ف ةه ولا هقفأو نمهز فسوب
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 ةالصلا ريصقت باتك ۔ ۱۸ ۵۷٦

 ادصاق ادماع اهنع فارعالا زوج ال ىح ةلبقلا نع الدب نوكت قيرطلا ةبج نأ ىلع « هبجو ناك ثيح » هلوقب

 « حيحملا ىلع هرضي ال كلذ ناف ةلبقلا ة مج ىلإ فرحتاف ةلبقلا ةمج ريغ ىف ارئاس ناك نإ الإ ريسملا ةجاح ريغل
 ىف رتولا باب ١ ىف هيف ثحبلا مدةت اك ةلحارلا ىلع هايإ هعاقيال لَ هيلع بجاو ريغ رتولا نأ ىلع هب لدتساو

 هزاجأ هنأ عم كلام همنمو « ىثادلل لفنتلا ذا وج بك ارلل لفنتلا ليلد نم ظبنتساو « رتولا باوبأ نم « رفسلا

 ةنيفسلا بك ارل

 راملا ىلع عوطتلا ةالص بيساب ٠-
 لاق "نير "نب س افت ادح لاق مام انک دح لاق ناب انثدح لاق ديمَس نب ادجأ شو - ۰

 ىنعي - بناجلا اذ نو ”هبجوو راح ىلع 0 تيا رف «ررمتلا نيب ةانيقلف « مالا نم َمدق َنيح نأ انليقتسا »

 « ُهلَدَأ 0 ا هلل ودر تاو نأ الو : لاقف « زليقلا ريل ىلصت كتب : ”تاقف  .لبقلا راسي نغ

 ا ىبلا نع هع الا يضر سنأ نع نيريس نب سنا نع جاجح نع َنامجَط نبا هاور
 نوكت نأ ةبادلا ىلع عوطتلا ف طرتشي ال هنأ هدوصقم ديشر نبا لاق ( راخلا ىلع عوطتلا ةالص باب ) هلوق

 خوي : ديعلا قيقد نبا لاقو . ةساجنلا سام ال نأ طرشب دحاو تاب وكر ملا ىف بابلا لب « تالضفلا ةرهاط ةبادلا

 لهتحاو هب وکر ىف نامزلا لاط اذإ امس ال رذعتم هنم زرحتلا عم هتسبالم نال راما قرع ةراهط ثيدحلا اذه نم

 . ماللا نوكسب ( كلام نب سنأ انابقتسا ) هلوق . لاله نبا وه ةدحوملاب و ةلمهملا حتفب (نابح انثدح ) هلوق . قرعلا

 لئاوأ ىف كلذ نم افرط تركذ دقو < جاجحلا نم وكشي ماشلا ىلا هجوت دق سنأ ناك ( ماشلا نم مدق نيح ) هلوق

 ماشلا نم عجر امل هاقلت امثإ نيريس نب سنأ نال هوطلغو « ماشلا مدق نيح » ملسم ةءاور ىف عقوو « ةالصلا باتك

 ىذلا تقولا ركذ درج ماشلا مدق نيح هلوقب دارملا نوكي نأب هبيجوت نكمي و « هاقلتيل ةرصبلا نم نيريس نبا جرغت

 نيح هعوجر ىف ائيقلت هانعمو ةحيح لم ةياور : ىوونلا لاق : تججح امل اذك تلعف لوقت اک كلذ هيف هل عقو
 ةفالخ رخآ ىف ةريهش ةعقو هب تناكو ماشلا ىلب امم قارعلا قيرطب عضوم وه ( رّملا نيعب هانيقلف ) هلو . ماشلا مدق

 ىلكلا دج مهنم ىرسك دی تحت انهر اوناك برعلا نب االغ ام دجوو « مجاعألاو ديلولا نب دلاخ نيب ركب ىلأ

 ةالصلا ركذي مل هنأب راعش] هيف ( ةلبقلا ديغا ىلصت كتيأر ) لوق . سنأ ىلوم نيديسو ناثع ىلوم نارحو رسفملا
 ىنأ الول ١ سنأ لوق ىفو « طقف ةلبقلا لابقتسا مدع ركذأ اهل و « كلذ ىف سنأ ةئيه نم كلذ ريغ الو راما ىلع

 ؟ راح ىلع ىلص لب ىنلا نأ هنم ذخؤي لهو « ةيادلا ىلع لفنتلل ةلبقلا لايقتسا كرت ىنعي « هلعفي ب ىنلا تيأر

 « ةليقلا ريغل اعوطت ابك اد ب ىنلا ةالص ىف وه ام] سنأ ربخ : لاقف ىليعامسالا كلذ ىف عزان دقو « لاتحا هيف

 سفأ نع دیس نب يحب قيرط نم جارسلا ىور دقو . ه١ ىدنع هل هجو ال ةئسلا ةبج نم راخلا ىف ةمجرتلا دارفاف

 يحي نب ورع قيرط نم لسم دنع دهاش هلو « نسح هدانسا يببخ ىلإ بهاذ وهو راح ىلع لصي هلي ىنلا ىأر هنأ

 حجري اذبف <« ريخ ىلا هجوتم وهو راح ىلع ىلصي تلي ىنلا تيأر , رمع نبا نع راسي نب ديعس نع ىنذاملا

 ىحي نع أطوملا ىف هركذو ء سنأ ةالص ةيفيك ةءاورلا هذه ىف نيبي مل : ( ةدئاف ) . ىراخبلا هيلا راشأ ىذلا لاتحالا

 عضي نأ ريغ نم ءاميإ دجسيو عكري ةلبقلا ريغ ىلإ هجوتم وهو راح ىلع ىلصب وهو ًاسنأ تيأر » لاق ديعس نبا
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 نملا ف:صملا قسي ملو « ىلهابلا جاجح نبا ىنعي ( جاجح نع نامبط نب ھارا ءامرو ) هلق ٠ « یش ىلع هتبج

ب ورمع قي رط نم جارسلا دنع عقو معن « مههاربإ] قيرط نم الوصوم هيلع انفقو الو
 جاجحلا نب جاجحلا نع ماع ن

 ةلحارلا ىلع ةالصلا ساق انآ نأك اذه ىلمف «هن تهجوت فرح هتقان ىلع ىلصي ناک قلي هللا لوسر نا » ظفلب

 *ىثب اهرشابي ال ةساجن هيف عضوم ىلع ىلص نم نأ ىضم ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو < راما ىلع ةالصلاب

 هلاوقأ ىلإ عوجرلاك هلاعفأ ىلإ عوجرلا هيفو . اهذفنم ىلع ولو ةساحن نم ولخ ال ةءادلا نال « ةديحص هتالص نأ هنم

 هيفو « ليلدلاب باوجلاو هلعف دنتسم نع هخيش ذيملتلا لاؤسو « رفاسملا قلت ةيفو . هيلع ضارتعالل ةضرع ريغ نم

 « بناجلا اذ نم , هلوقل ةراشالاب لمعلاو « لاؤسلا ف فطاتلا

 اهلبقو ةالصلا رد رقسلا ىف 'عكوطتي مل نم صاب - ١

 لاق_مصاع نب “صفح نأ دع "نب رع ىنثدح لاق بهو نبا ىنثدح لاق ناملس ن وع شو - ٠

 دق ) هثركذ لج للا لاقو « رفسلا ىف حبس ُهَرأ ف لانكم ىبلا تبحص : لاقف امنع لا بوضر رع نا فاس »

 5 ةنّسح ةوسأ هللا لوسر ىف کل ناك

 [ :۱١۰۲ ىف هفرط 3١ ثيدحلا ]

نع 2 ان لح لاق 02 5-5 سمس ۴
ح : لاق ر ماع ن صفح نب یسیع 

 ع نا 2 ا نأ ىند

 2 كل ذك ناو رمعو ركل ابأو ¢ نيتمكر ىلع رفسلا ىف د زب ال ناکف 6 ل دلل لوسر تیس لوقي

 « مهنع هلا ّىضر

 ال رثك آلا ةياور حجرالاو « ابلبقو » هتياؤر ىف ىوجل ا داز ( ةالصلا رد رفسلا ىف عوطتي مل نم باب ) هلوق

 قلطم نأ نايب انه دوصقملاو « رتولا باوبأ ىف بابلا اذه ثحابم نم ءىش مدقت دقو « هدعب ىذلا بابلا ىف أس

 كلذز « اهدعبو ةضيرفلا لبق ىتلا بت'ورلا لفتني يأ « رفسلا ىف حبسي هرأ مق قالك ینا تبحص » رمع نبا لوق

 نأ لمت ظفللا اذهو : ديعلا قيقد نبا لاق « نيتمكر ىلع رفسلا ىف ديزي ال ناكو » ةيناثلا ةياورلا ىف هلوق نم دافتسم

 « رصقلا ىلع ةموادملا نع رابخإلا هب دارملاو « مامتإلا نن نع ةيانكن وكيف ضرفلا تامكر ددع ىف ديزي ال نأ ديرب

 نم ملسم ةياور يناثلا اذه ىلع لدو : تلق . كلذ نم ع وه ام ديرب نأ نكمو « الفن ديزي ال ديرب نأ لمتحو

 انليقأو لبقأ مث « نيتمكر ربظلا انا ىلصف كم قيرط ىف رع نبا ترص » هظفاو فئصملا هجرخأ ىذلا ىتاثلا هجولا

 . نوحبس : تلق ؟ ءالؤه عنصي ام : لاقف امايق اسان ىأرف ةتافتلا هنم تناخ « هعم انسلجو هلحر ءاج یتح هعم

 نأب اذه رمع نبا لوق نع اوباجأ : ىووثلا لاق . فنصملا هتا اک عوف رملا ركدف تمم ال ايس كتك ول لا

 نوكت نأ هن قفرلا قيرطف « ىلصملا ةريخ ىلإ ىف ةلفانلا امأو « اهمامت متحتل ةمات تعرش ولف ٠ ةمتحم ةضيرفلا

 نيب اري ناک ول هنأ ىنعي ء تممتال احبسم تك ول ه هلوقب رمع نبا دارم نأب بقعتو . ها اههف ريخ و ةعورشم

ل ناك كلذلف « فيفختلا رصقاا نم مرق هنكل . هيلإ بحأ مامآإلا ناكل ةيتارلا ةالصو ماعلا
 ٠ متي الو ةبتارلا ىلصي ا

 « باطخلا نب رمع نبا ىأ مصاع نبا وه صفحو « رمع نبا هللا دبع نب ديز نبا وه ( دمع نب رمع قدح ) هڵۆق

 ىرابلا حف « ؟ج ۷٣ م



 ا ب ا سس تب ب ب ب بيب ب ةالصلا ريصقت باتك - ۱۸ ۵۷۸
 رمعر) هلو : « لل هلل لوسر تي د هلوق ىلع فوطعم ( ركب ابأو) هل 5 ناطقلا وه ددسم خبش ىحبو

 ىف ناك ہنال لاكشإ ناثع ركذ ینو ‹ نيتمكر ىلع رفدلا ىف نوديزي ال اوناکو « مه ( كلذك) هنأ ىأ ( نائعو
 «هرخآ يف الو ءرمأ لوأ ىف لفنتي ال ناك هنأ هب دارملا وأ . بلاغلا ىلع لمحبف ء ابيرق مدقت اكةالصلا متي هسمأ رخآ
 امل ىلوأ اذهو « رفسلاب ةياورلا هذه ىف هديق كلذلف « رصقيف ارئاس ناك اذإ امأو ءالزان ناک اذإ متي ناك اهنإ هنأو
 ناهْثع ليوأت ىلع مالكلا ىف هريرقت مدقت

 اهلبقو تاولصلا ريد ريغ ىف رفسلا ىف عوطت نم اپ -۲
 غلا ىف رجفلا يتنكر اط ىلا مك دو

 ئأر هنأ دحأ أبنأ ام » لاق 'ليل ىبأ نأ نع ورع نع ةبعش ان دح لاف رع "نب صفح اشو - ٠ 0 وءاو مم ° -
 0 : 2 . < كاني و . كو ¥ 5

 ناع لصف اههيب ىف لّستغا ةكمرحتف مو اسر ینا نا 8-5 5; ءىباه مأ ”ريغ ىحضلا ىلص ا ینا

 « دوجسلاو عوكرلا هنأ ريغ « اهنم فخ ةالص ىلص ”هتيأر اف « تامك ر 0 > 2 5 5 .٠
 [ 459523395 : ىف هافرط ١٠١١ ثيدحلا ]

۱ 3 
 هيأ هربخأ هابأ نأ سماع "نب هللا ةربع یاد : لاق باهش نا نع سنو یت دح ثيللا لاقو ه6

 « هب تجف يح ودحر ره لع رسل ىف ليل ةحبشلا لم ل "بلا یار
 رع نبا نع هللا دبع "نب لاس ىنربخأ لاق ئرهزلا نع بيش ارا لاق نالا وأ ازم - 0

 نا ناكو .٠ هسأر یو 2 هجو ناک وخ هتلحا ر رظ ىلع محبس ناك ب هلا لوسر نا » امهنع نا یر

 ل

 ةالصلا دعب ام ىلع لو رفسلا ىف عوطتلا ىفن نأب رعشم اذه ( ةالصلا ربد ريغ ىف رفساا ف عوطت نم باب ) هلوق ٠
 نيب قرفلاو ؛ كلذ ريغو ىحضلاو رتولاو دجهتلاك ةقلطلا لفاونلا نم اهب هل قلعت الام الو اهلبق ام لوانتي الف ةصاخ
 « كلذ وحنو ابلاغ مامإلا راظتتاو ةماقالاب امنع لصفني هنآ اهنم هنأ نرظي ال اهلبق عوطتلا نأ اهدعب امو اهلبق ام
 اوفلتخا ءابلعلا نأ هريغل اعبت ىوونلا لقن : ( ةدئاف ) . اهنم هنأ نظي دقف اهب لصتي بلاغلا ىف هناف اهدعب ام فالخب
 نبا بهذم وهو ؛ ةقلطملاو بتاورلا نيب قرفلاو « اقأطم زاوجلاو « اقلطم عنملا : لاوقأ ةثالث ىلع رفسلا ىف لفنتلا ف
 اعوطت ىلصي ناكو « ةكم ىلإ ةنيدملا نم رمع نبا تبح و لاق دهاجم نع حح دانساب ةبيش ىلأ نبا .هجرخأ اك رمع
 ىف راهنلاو ليللا نيب قرفلا وهو ابار الوق اولفغأو . « لصف لزن ةضيرفلا تناك اذاف « هب تهجوت امثيح هتباد ىلع
 ىف كلذ درو : تلق ( رجفلا ىتمكر رفسلا ىف هِي ىنلا دو) هل ٠ هريرقت نم انغرف ام وهو اسماخو « ةقلطملا
 ناك اک حبصلا ىلص مث حبضلا لق نيتمكر ىلص مث ه هيفف حبصلا ةالص نع مولا ةصق ىف لسم دنع ةداتق ىبأ ثيدح
 تميقأ مث  نيتمكر ىأ _ نيتدجس ىلص مث أضوتف ءامب اعد مث , اضيأ ةصقلا هذه ىف ةريره ىلأ ثيدح نم هلو « ىلصي
 ةصقلا هذه ىف لالب نع بيسملا نب ديعس قيرط نم ىنطقرادلاو ةعزخ نالو . ثريدحلا , ةأدغلا ةالص يلصف ةالصلا
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 نب نارمع نع نسحلا قيرط نم ىنطقرادلل هوحنو « ةادغلا اولص مث « نيتمكر اولصف أضوت مث « نذأف الالب سأف د
 نم ناك ام الإ « رفسلا ىف اهدعب الو ابلبق ةالصلا ةنس ىلص هنأ هلي ىنلا نع ظفحب مل : ىدهلا بحاص لاق « نيصح

 ىنلا عم ترفاس » » لاق بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ىذمرتلاو دواد وبأ هاور ام هقالطإ ىلع دريو : تلق . رجفلا ةنس

 ىذموتلا نكل « هدنع تبدي مل هنأكو « رهظلا لبق سمشلا تغاز !ذإ نيتمكر كرت هرأ لف ارفس رشع ةينام لب
 هللاو . رظلا لبق ةبتارلا ىلع ال لاوزلا ةنس ىلع ءال علا ضعب هلمح دقو « انسح هآر هنأ ىراخبلا نع لقنو هيرغتسا

 نآل « خوقولا ىن ىلع لدي ال اذه ( “ناه مآ ريغ ىحضلا ىلص متلي ىنلا ىأر هنأ دحأ انريخأ ام ) هلق . لعأ
 هيلع درتو « لليل ىنأ نبا لوق ىف ةجح ال : لاطب نبا لوق امأو « هسفن نع كلذ ىن امنإ ليل ىنأ نب نمحرلا دبع
 ىأيسو « اهنم .ىش ىليل ىبأ نبا ىلع درب الف ٠ ةلمج اهنم ركذ مث « اهب ىعأو ىحضلا ىلص هنأ ىف ةدراولا ثيداحألا
 مدقت دقو , ةكم حتف موي اهالص لِي هنأ انه دوصقملاو « عوطتلا باوبأ ىف درفم باب ىف ىحضلا ةالص ىلع مالكلا

 ىتثدح ثيللا لاقو ) عوق . رفاسملا مكح هنكح ناكو « ةبوتكملا ةالصلا رصقي ذئنيح ناك هنأ سابع نبا ثيدح ىف

 سنوي ةياورو « فلتخم نيتياورلا ظفل نكل و « ليقع نع ثيللا ةياور نم الوصوم نيبابب لبق مدقت دق ( سنوي

 «  اع ىلصي ىأ ءحبسي » هلوقل ريسفت وه (هسأرب “یوی ) هلق . هنع اص ىبأ نع تايرهزلا ىف ىلهذلا اهلصو هذه

 ‹ غوفرملاب هبقغ مث افوقوم هركذ كانه نكل « رمع نبا نع رخآ هجو نم « ةبادلا ىلع ءاعالا باب » ىف مدقت دقو
 كلذ ىلع رمتسا لمعلا نأ نيبي نأ عوفرملاب ةمئاق ةجحلا نأ عم كلذ ةدئافو « فوقوملاب هبقع مث اعوفرم هركذ اذهو
 ةبئارلا ىوس هب عوطتي ام عاونأ ىلع بابلا ثيداحأ تلمتشا دقو ‹ حجار الو ضراعم الو خمن هيلإ قرطتي لو

 ةالصل كلاثلاو « ىحضلاكلفاونلا نم صومخ تقو هل امل ىناثلاو « ةيوتك-ملا لبق امل لوآلاف  ةبوةكملا دعب ىتلا
 ىلع لفنتلا عنمب_ ناك هنأب كلذ ىف رمع نبا نع فاتتخا ام نيب لاطب نبا عمج دقو . لفاونلا قلطل عبارلاو « ليللا

 نبا هاري الو هلحر ىف بتاورلا ىلصي ناك هيلي ىنلا لعل : هريغل اعبت ىوونلا لاقو . ةبادلا ىلع هب لوقيو ضراللا

 لعأ هللاو . ربظأ ربظي اف ىراخبلل اني هن انب امو ه | زاوجلا نايبل تاقوالا ضعب ىف اهكرت هلعل وأ « رمع

 ءاشولاو برغملا نيب رفسلا ىف عجل اپ - ٠؟
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 ناک لاق هيبا نع اس نع یره زا تەم لاق نايس انث دح لاق هللا دبع نب لع انو — ۱۱۰۹

 رلا ب دج اذإ ءاشيلاو برغل نب ج لكَ ینا
 ر سابع نبا نع مرک نع ررينك ىأ نب یجب نع ا | لاقو - ٠١

 نيب مو« ريس رهظ ىلع ناك اذإ ردعلاو ربا و ةالص نيب عج هر هلع نا ”لوسر ناک» لاق امهنع ا ىضر

 « ءاشءلاو برغملا

 ىضر الام نب سنأ نع سن نب ها دیم نب صفح نع ريثك ىنأ نبى حب نع نيسُح نعو - ۸
 < رفسلا ىف ءاشملاو برغلا ةالص نيب مم لَ ؟ىنلا ناک» لاق نع 4



 ةالصلا ريصقت باتك - م ه3

 « ب ىلا مج » سنأ نع صفح نع ىحب نع ٌبرحو كرابلا نب لع هعباتو
 1١٠١[ : ىف هفرط _ ۱۱۰۸ ثيدحلا]

 اذإ اع ديقم وهو رع نبا ثيدح : ثيداحأ ةثالث هيف دروأ ( ءاشعلاو برغملا نيب رفسلا.ىف عمجا باب ) هلۆق

 فنصملا لمعتساو . قلطم وهو سنأ ثيدحو « ارئاس ناك اذإ امب ديقم وهو سابع نبا ثيدحو « ريسلا دج

 اراس ناك ءاوس رفدلاب عمجا زاوج ىأر هنأكو « هدارفأ نم درف ديقملا نال قلطملاب لمعلا ىلإ ةراش] ةقلطم ةجرألا

 ةباحصلا نم ريثك قالطالاب لاقف « لعلا لهأ نيب فالتخالا هيف عقو ام اذهو ءال مأ ًادجم هريس ناك ءاوسو ءال مأ:

 ةفرعب الإ اقلطم عملا زوحي ال : موق لاقو ٠ ببشأو قعإو دمحأو ىعفاشلاو ىروثلا ءابقفلا ىرمو نيعباتلاو
 « امبخيش افلاع نيبحاصلا نأ ىوونلا دنع عقوو « هيبحاصو ةفينح ىنأو ىمخنلاو نسحلا لوق وهو ةفلدرمو
 ءاش نإ جحلا باتنك ىف ةفرغب عملا ىلع مالكلا ىنأيسو , هبهذم فرعأ وهو ةيادهلا حرش ىف ىجورسلا هيلع درو

 رخآ ىلا الثم برغملا رخأ هنأ وهو « ىروص عمج عقو ىذلا نأب كلذ ىف رابخألا نم درو اع اوباجأو . ىلاعت هللا
 مظعأ ناكل هوركذ ام ىلع ناك ولف ء ةصخر عملا نأب هريغو ىباطخلا هبقعتو . اهتقو لوأ ىف ءاشعلا لجيو اهنقو..
 . ةماعلا نع الضف ةصاخلا ثك أ هكردي ال ام اهرخاوأو تاتوألا لئاوأ نآل « اهتقو ىف ةالص لكب نايتإلا نم اقيض |

 رابخآلا ناف اضيأو ٠ مسم هجرخأ « هتمأ جرحت ال نأ دارأ ١» سابع نبا لوق ةصخر عملا نأ ىلع ليلدلا نمو
 ظفل نم مرفلا ىلا ردابتملا وه كلذو < هيلي ىذلا بابلا ف ىتأيس اك نينالصلا ىدحإ تقو ىف عمجلاب ةحيرص تءاج

 ديسلا ىف "دحي نمي عملا صتخي ليقو « باب دعب هركذ ىتالا ميدقتلا عج ىروصلا عملا ىلع لخلا درب امو « عملا

 صتخم ليقو ‹ بيبح نبا لوق وهو لزاناا نود رفاسملاب صتخي لبقو « كلام نع روهشملا لوقلا وهو « ثيللا هلاق
 نبا هراتخاو دمحأو كلام نع یوم وهو مدقتلا نود ريخأتلا مج زوجم ليقو « یعازوالا نع ىكح رذع هل نمب

 ةالص باوبأ مث < نامزلا ىلا ةبسنلاب ريصقت هنال عما باوبأ ريصقتلا باوبأ ىف فذصملا دروأ : ( هيبنت ) . مزح

 نبا ثيدح ىف هلق . روذعلل ةصخرلا عيجلا عمجيو « لامفألا روص ضعب ىلإ ةبسنلاب ريصقت هنال ادعت روذعملا

 بن هنأكو : لاق اذك , عرسأ ريسلا هب دج : ضايع لاقو « کجا بحاص هلاق دتشا ىأ ( ريسلا هب دج ) مع

 نب دمحأ نع سودبع نب دمخ قيرط نم قهبلا هلصو ( نامهط نب ميهاربإ لاقو ) هلو . اعسوت ديسلا ىلإ عارسالا

 اذک ( ريس رہظ ىلع ) هلق . هظفلب سابع نبا ىلإ روكذملا هدنسب روكذملا مبهاربإ نع هيبأ نع ىروباسينلا صفح

 « هلوأ ىف ةحوتفم ةيناتحتب عراضملا ظفلب « ريسي » نبونتلاب « رهظ ىلع ١ ىنجمشكلا ةياور ىو « ةفاضإلاب رثكالا .
 اعاستا اذه لثم ىف عقي ربظلا ظفل و ‹ ىنغ رهظ نع ةقدصلا هلوقك ديك أتلل ء ريس رهظ  هلوق ىف رمظلا : ىبطلا لاق

 ماد ام بكارلا نآل ربظ ريسلل لعج : هريغ لاقو . الثم ىطملا نم ىوق رهظ ىلإ ادنتسم ناك ريسلا نأك مالكا

 ‹ ريخأتلا عج زاوج ىلع هب لدتساو , رهظااو رهظلا نيب فيرحتلا سانج هيفو : تلق . رهظ بكار هنأكف ارئاس
 لاقو : ريدقتلاو هلبق ىذلا ىلع فوطعم وه ( نيسح نعو ) هلو . باب دعب هيلع مالكلا تأسف مدقتلا عمج امأو

 هقلع نوكي نأ لمتحيو « جرختسملا ىف معن وبأ مزج كلذب و « صفح نع ىحي نع نيسح نع نامہط نب مهار ]
 دادش نبا ىأ ( برحو كرابملا نب ىلع هعبات ) هلو . هنع نامبط نب مهارب] ةياور نم هنوك ديقب ال نيسح نع
 ىف معن وبا اهلصوف كرابملا نب ىلع أ ةع اتم اماذف  انيسح اعب ات يأ ( صفح نع ) ريثكىبأ نبا وه ( ىحب نع)



 ۸۱ ۱۱۰۹-١١١١ ثيدحلا

 بابلا رخآ ىف فدصملا اهلصوف برح ةمياتم اما هنع سراف نب رع نب نايثع قي رط نم جرختسملا

 ديثك ىلأ نب ىح نع امهالك ىواحطلا دنع ديزي نب نابأو دمحأ دنع رمعم مهعبات دقو دع ىذا

 ؟ ءاشولاو برفلا نيب حج اذإ قب وأ ندوب له بيسي - ٤

 ىضر ربع نب هلا دبع نع” لاس قرخأ : لاق ىرهزلا نع بيش انديخأ لاق نامل وأ اشم - لو

 نيبو اهنبب “مج ىتح برغلا ةالص رخو فلا ىف ”ريسلا هلجعأ اذإ هلي هللا لوسر ”تيأر » لاق امهنع فا

 املق من ب من 2002 رغما قيا ٠ ”ريسلا ”هلجعأ اذإ لغم هللا دبع ناكر : “لاس لاق . ءاشملا

 موقي تح ةدجسب ءاشملا دعب الو ةمكترب اپن يمسي الو < ر م نيتك ر e ءاشما مق ىح ٹیلی

 « ليلا رفوج نم

 هلا دیبع نب صفح ىنثدح لاق ىع اتد برخ ا دخ دلا دات حب ةقاحسإ شاو - ۰

 ىني « رقسلا ىف نيتالصلا نيتاه نيب عح ناك إب هلل لوسر نأ د ثدح هنع هللا يضر نأ نأ سنأ نا

 « ءاشعلاو برغلا

 صيصنت باسلا ىيدح ىف سيل : ديشر نبا لاق ؟ ( ءاشملاو برغملا نيب عج اذإ مقي وأ نذؤي له باب ) هلق

 مقي دارأ امتلو ناذألا سفن ةماقإلاب د دي مو « املصيف برغملا مقي » امهنم رمع نبا ثيدح ىف نكل « ناذألا ىلع

 ثيدحي ارسفم سنأ ثيدح لعجو <« ةماقإلا ىلع رصتقب وأ نذؤب له : ةجرتلاب هدارم ناكف اذه ىلعف ؛ برغلل

 ثيدح قرط ضعب ىفدرو ام ىلإ كلذ راشأ فئصملالملو . ه١ ادئاز كح رمع نبا ثيدح ىف نال ‹ رمع نبا

 ءاشعلاو برغملا نيب هعمج ةصق ىف رمع نبا نع عفان نع ديز نب دم نب ر قيرط نم ىنطقرادلا ىنف « رمع نبا

 . ثيدحلا « عفر مث ءاشعلاو برغملا نيب عمجل ماقف « رفسلا ىف ةالصلا نم ءىش ىداني ال ناكو « ةالصلا ماقأف لزنف د

 نمو اهننسو اهطئارشو اهناكرأب ةماتلا ام دارملا نأ هنم ديفتسا ةالصلا ظفل قلطأ امل ىوارلا لعل : قامركلا لاقو

 هنبي و « ريخأتلا ةباغ نيعب مل ( برغملا ةالص رخؤي ) هلوق . كلذ وحن ىلإ لاطب نبا هقبسو « ةمافإلاو ناذالا اهتلمج

رلا دبع ةياور ىفو « قؤشلا بيغي نأ دعب هنأب ربع نبا نع عفان نع رع نب هللا ديبع قيرط نم ملسم
 رمعم نع قاز

 ىف فئصملا و « ليللا نم "ىوه بهذ ىتح قفشلا باهذ دعب برغملا رخأف د عفان نع ةبقع نب ىسومو بويأ نع

 ءاشعلاو برغملا ىلصف لزن قفشلا بورغ دعب ناكىح » ةصقلا هذه ىف رمع نبا نع ربع ىلوم لسأ قيرط نم دابجلا

 باغ ىتح راصف د ةصقلا هذه ىف ربع نبأ نع رانيد نب هللا ديع نع ةعيب ر قيرط نم دواد ىنالو . « امهيْدب اعج

 رخآ ىف برغملا ىلص هنأ د ىرخأ تاياور رمع نبا نع تءاجو « امج نيتالصلا ىلصف لز موجنلا تب وصتو قفشلا

 نب ديزي نب نمحرلا دبع قيرط نم دواد وأ هجرخأ « ءاشعلا ىلصف « قفشلا ىراوت دقو ةالصلا ماقأ مث ‹ قفشلا

 ( ءاشعلا مقي ىتح كبلي الق مث ) ھلوق . ىرخأ ةعقاو ىف ناك هنال قبس ام نيبو هنيب ضراعت الو « عفان نع رباج

لع لديو ؛لحاورلا ةخانإ نم ةفلدزمب عملا ىف عقو ام وحت كلذو « ليلق ثيلل تابثا هبف
 ىلا قرطلا نم مدت ام هي

 يث : نيمرحلا مام] لاق ؛ ىروصلا عملا ىلع عملا تنداحأ لمح نم ىلع ةجح هيفو « اعيمج امهالصو امني عج اهف



oAةالصلا ريصقت باتك - طم.  
 ا ا ا ب

 ناف « ةفلدزمو ةفرعب عملا نم طابنتسالا ىنعملا ثيح نم هليلدو « ليوأت اما] قرطتي ال صوصن ثيداحأ عما ىف
 رطفلاو رصقلاك صخرلا ديقتت لو رافسألا لكى دوجوم ىنعملا اذهو « مهكسانمم مهاغتشال هيل] جاحلا جايتحا هبيس
 ناتمكر هيلع قشي ال ةالصلا ىلإ مئاقلا ناف « رصقلا نم قفرأ عما نأ فصنم ىلع ىنخي الو : لاق نأ ىلا ؛ كسفلاب
 هب دج نمل عملا صاصتخاب لاق نم هب جتحاو : رفاسملا ىلع لوزألا ةقشمل حضاو عمججا قفرو ‹ هيتمكر ىلإ امهمضي
 « جرختسملا ىف معن وبأ هب مزج اک هيوهار نبا وه ( قحإ انثدح ) هلو . هدعب ىذلا بابلا ىف كلذ ىتأيسو « ريسلا
 هلق ىذلا بابلا ف سنأ ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو , روصنم نب قحا هنأ ىلإ ىتانجلا ىلع وبأ لامو

 ةرسشلا يز نأ لبق لست اذإ منا لإ بلا روب بيسأل - ١
 هني ینا نع سابع نبا هيف

 نب سنأ نع باهش نبا نع ليقع نع لاف نب لضفملا ان دح لاق ٌءرطساولا ناسح اشو - 1
 ٠ ٤ ٠ نسنلا تو ىلإ لا أ لا یز نأ لبق لحترا اذإ الكم ئنلا ناک » لاق نع للا ىضر كلام
 « بكر "مث رہتا لص تغاز اذإو « امهتبي محن

 ۰ [ ۱۱۷۲ : ىف هفرط 1١١١ ثيدحلا ]

 دنع ريخأتلا عمج نأ ىلإ ةراشإ اذه ىف ( سمشلا غيزت نأ لبق لحدا اذإ رصعلا ىلا ربظلا رخؤي باب ) هلوق
 هشيدح ىلإ ريشي ( مقلي ىنلا نع سابع نبا هيف ) هل . ربظلا تقو لخدي نأ لبق لحدا نمي صتخمي فنصملا
 دارملا نأ نيمتف بكار وهو امهلصي هنأب لئاق الو « ريسلا ربظ ىلع ناك اذإ ا هيف عملا ديق هناف « باب لبق ىضاملا
 حيرصتلا اهيفف سابع نبا نع مسقم قيرط نم هدنسم ىف ىناحلا ديحلا دبع نب ىح ةياود هدب يو « ريخأتلا عمج هب
 لهس نب هللا دبع نبا وه ( ىطساولا ناسح انئدح ) هلوق ٠ ةعباتملل حلصي هنلكل « لاقم هدانسإ ىف ناك نإ و كلذب
 انثدح ) هلو . تام نأ ىلإ اهب رمتساو روكذملا ناسح اهب دلوف رصم مدقف ايطساو هوبأ ناك ء ىرصملا ىدننكملا
 هنكل رخآ ىطساولا ناسح ةاورلا فو . نييرصملا تاقث نم « ةفيفخ ةمجعم اهدعب ءافلا حتفب ( ةلاضف نب لضفملا
 سيل و انه ىراخبلا خيش هنأ معرف سانلا ضعب موو ٠ ىنطقرادلا هفعض هريغو ةيعش نع ىورب ناسح نب ناسح
 ماق اذإ كلذو « تلام تغاذو « ليمن ىأ ةمجعمو ىازب ( غبذت ) هلق . نيب رصملا نع ةياور هل تسيل هناف كلذك
 لز مث , هدعب ىذلا بابلا ف لضفملا نع ةبيتق ةياود فو < رصعلا تقو ىف ىأ ( امهنيب عمم مث ) هلق ٠ ءىنلا
 رخؤيو ٠ امهنيب عمجيف رصعاا تقو ىلا ربظلا رخؤي » ليقع نع ليعامسا نب رباج ةياور نم لسملو « امهنيب عمجل
 تقو لوأ لخدب ىتح » ليقع نع ةبابش ةباور نم هلو « « قفشلا بيغي نيح ءاشعلا نيب و اهني عمجم ىح برغم ا
 هدمب ىذلا بابلا ىف هيلع مالكلا ىتأيس اك لحتري نأ لبق ىأ « تغاذ اذإو » وق . ء امهنيب عمح مث « رصعلا

 بكر م ”ربظلا ىلع شا تقاز ام مب لحترا اذإ بيسإي - 7
 لاق كلام نب سنأ نع باهش نبا نع ليقُع نع اضف نب لّضفلا انمدح لاق ةبيتق او - ۲ 0 - -ٍ



 o۸ ۱۱۱۲ ثيدحلا

 ءامبتيب عم لزن م « رصملا تقو ىلإ ملفا َرَخأ سلا غيرت نأ لبق لحترا اذإ تلي هللا لوسر ناكد»

 « بكر مث ”ربقلا لم لعرب نأ لبق سشلا تاز ناف
 هيفو هلبق روكذملا سفأ ثيدح هيف دروأ ( بكر مث ربظلا ىلص سمشلا تغاز ام دعب لحترا اذا باب ) هلق

 بتكلا ىف ليقع نع ظوفحلا وهو « طقف ربظلا هيف اذك « بكر مث رهظلا ىلص لحترب نأ لبق سمشلا تغاز اذاف »

 اک مدقتلا عمج ىبأ نم جتحا هيو « امهنم ةيناثلا تقو ىفالإ نيتالصلا نيب عمجي ال ناك هنأ هاضتقمو ؛ ةروبشلا

 رهظلا ىلص سمشلا تلازف رفس ىف ناك اذإ ناك, لاقف ةبابش نع ثيدحلا اذه هيوهار نب قسإ] ىور نكلو « مدقت

 نع هب ىبايرفلا رفعج درفت مث ةبابش نع كلذب قمسإ درفتب ”لعأو « ىليعامإلا هجرخأ « لحترا م اعيمج رصعلاو
 نب دم انثدح , لاق احلا « نيعب رآلا ه ىف هريظن عقو دقو . ناظفاح نامامإ امهناف حداقب كلذ سيلو « قحح]

 ركذف « ىطساولا هللا دبع نب دمت انثدح لاق ملم خويش دحأ وه ىناغصلا قع نب دم انئدح مصالا وه بوقعي

 : ىتالعلا نيدلا حالص ظفاحلا لاق « بكر مث رصعلاو ربظلا ىلص لحتري نأ لبق سمشلا تغاز ناف » هيفو ثيدحلا
 ىهو : تلق . ىنا ديج ةدايزلا هذه دنسو « رصعلا ةدايزب نيعبرألا نم ةريثك خن ىف عبتتلا دعب هتدجو اذكم

 ع ثيدحلا اذه جرخأ قبببلا نال  رظف اهتورث ىف نكل « ةتباث تناك نإ هيوهار نب قحإ ةياورل ةبوق ةعباتم
 لوسر ناك ةبيتق ةياور ف نأ الإ « ءاوس امهظفل نإ : لاقو ةبيتق نع دواد ىبأ ةءاورب انورقم دانسالا اذهب مكاحلا

 دمحأو ىذمرتاو دواد وبأ هجرخأ ام ميدقتلا عمج ىف روهثملاو « هلي هللا لوسر نا و ناسح ةياور فو « ملي هللا

 ةي نم ةعامج هلعأ دقو « لبج نب ذاعم نع ليفطلا ىفأ نع بيبح ىب نب ديزب نع ثيللا قيرط نم نابح نباو
 مولع ١ ىف ك احلا هاكح ةبينق ىلع هلخدأ ءافعضلا ضعب نأ ىلا ىراخبلا راشأو « ثلا ىع ةبيتق درفتب ثيدحلا
 ىنأ نع ريبزلا بأ نع دعس نب ماشه ةءاور نم دواد وبأ امجرخأ ليج نب ذاعم نع ىرخأ قيرط هلو «  ثيدحلا

 لف مريغو دلاخ نب ةرقو ىروثلاو كلاك ريبزلا ىبأ باععأ نم ظافحلا هفلاغ دقو هيف فلتخم ماشهو « ليفطلا

 دواد وبأ ءركذو دمحأ هجرخأ سابع نبا نع رخآ ثيدح مدقتلا عمج ىف دروو « ميدقتلا عمج مهتياور ىف اوركذ

 نم دهاوش هل نکل ٠ فيعض وهو ىمثاهلا هللا دبع نب نیسح هدائسإ ینو هنع تاياورلا ضعب ىف ىذمرتلاو اقيلعت
 ماقأ هبحيأف رفسلا ىف الزنم لزن اذإ ناك هنا د اعوفرم الإ هملعأ ال سابع نبا نع ةبالق بأ نع بويأ نع دامح قيرط

 رهظلا نيب عمجيف لذني ىتح راسف ريسلا ف دم لزأملا هل أيهتب مل اذاف « لحرب مت رصعلاو رهظلا نيب عمجت ىح هيف

 نم ىقهبلا هجرخأ دقو . فوقوم هنأ ظوفحلاو « هعفر ىف كوكشم هنأ الإ « تاقث هلاجرو قجبلا هجرخأ « رصعلاو

 بابحتسا سنأ ثيدح ینو . هوحن ركذف « نيرئاس منك اذإ , هظفل و سابع نبا ىلع قون اموزجب خآ هو
 نكل « ريسلا هب دج نمي عما صاصتخا ىلع هب لدتسا دقو « الزان وأ ارئاس ناك اذإ ام نيب عملا لاح ىف ةقرفتلا

 ىلصف جرخ مث ؛ كوبت ةوزغ ىف ةالصلا رخأ تبي ىنلا نا ٠ هظفاو أطوملا ف لبج نب ذاعم ثيدح ىف يرصنلا عقو

 مث لخد ه هلوق . < مالا ١ ىف ىعفاشلا لاق ءاعمج ءاشعلاو برغملا لصف جرخ مث « لخد م , اعيمج رصعلاو ربظلا

 ىلع ليلد حضوأ اذه ىف : بلا دبع نبا لاتو . ارفاسمو الزان عمحجي نأ رفاسلاف « لزا وهو الإ نوكي ال « جرخ

 هلوق لوأ ممضعب نأ ضايع ىكحو . ىهتنا سابتلالل عطاق وهو « ريسلا هب دج نم الإ عمحجي ال لاق نم ىلع درلا
 هنأكو « هدعب ىف كش الو « هدعبتسا مث « ةالصلل قيرطلا نع ىنأ « جرخ مث » ارفاسم قيرطلا ىف ىأ « لخد مث د



oA 
 ةالصأأ ريضقت تانك د ۸

 كرت : ةيعفاشلا لاق مث نمو . لعأ هللاو سنأ ثيدح هيلع لد ام هتداع شك أ ناكو ‹ زاوجلا نايبل كلذ لعف يلب

 مل ىنلل ليريج اهنيب ىلا تاقوألا ثي دحل صيصخت تن ثيداحالا هذه فو « هوركم هنأ ةياور كلام نعو لضفأ عملا

 تيفقاوملا ف هيلا ةراشالا تء.مدهمت دقو « نيذه نيب ام تقولا د اهرخآ ىف لاق ثيح ىبارعالل لِي ىنلا اهنيب و

 ىف تيقاوملا ىف رضحلا ىف ةجاحلا وأ ضرملا وأ رطملا رذعب نيتالصلا نيب عملا ىلع مالكلا مدقت : ( هيبذت )

 « برغملا تقو باب » فو « رهظلا تقو باب »

 دعاقلا ةالص بيسإب - ۷
 1 نأ ء ت م م

 اهنأ اهنع لا ضر ةشئاع نع هببأ نع ةورع نب ماشه نع ٿلام نع ديعس نب ةبيتق شرو - ۴۳
 . اوسلجا نأ مييلإ َراشأف « امايق موق هءارو ىلصو اسلاج ىلصف « كاش وهو هتبي ىف كيو هللا هلوسر ىلص » تلاق

 « اومفراف مفر اذإو ٠ اومكراف مكر اذاف « هب منوي ”مامإلا مج امنإ : لاق قرصنا انف

 وسر طقس » لاق هنع هلا ىضد ٍسنأ نع ّىرهزلا نع دبع نیا انج لاق ممن وبأ اشو - 4

 ادعا لصف ةالصلا ترش « هدمت هيلع الحدف « ألا ُهَتِش - َشِحْجف وأ - َشدُخَن سف نم لكم هلا

 «اوفراف َمفَر اذإو « اومكراف مكر اذإو . اوكف ريك اذ « هب ۇب مامإلا ليج اإ : لاقو ًادومق انيلصف

 « جلا كلو انبر : اولوقف هدم نمل هللا مس لاق اذإو

 سا 2 8

 نع ةّديرب نب هللا دبع نع ٌنيسح !ربخأ ةدابع نب حور انربخأ لاق روصنم "نب قاحسإ ( شو - لذ

 ياكم هللا ین لاس هنأ هنع هلا ىضر نيصخ نب نارمع
 نارمع ىت دح لاق دمر نبا نع نيسحلا انت دح لاق ىلأ تمس لاق دمصلا دبع ان ربخأ لاق قاحسإ انريخأو e“ ر 0 ت ء 4

 قرف اق ىلص نإ : لاقف ادعاق لّجرلا ةالص نع هلي هللا لوسر تأ » لاق - اروم ناكو - نیصح سا
 28 ق ا 2 0 ٤

 «دعاقلا رجأ ”فصن لف امئان ىلص نمو « مناقلا رجأ فصن هلف ًادعاق ىلص نّمو « لضفأ

 [ ۱۹۱٩ ٤ ۱١١۷ ىمافرط - ١١١٠١ ثيدحلا ]

 وأ ناك امامإ رذعلل دعاقلا ةالص ديرب نأ لمتحبف « ةمجرتلا قلطأ : ديشر نبا لاق ( دعاقلا ةالص باب ) هلو

 رذع ريغل و رذعل اقلطم ديرب نأ لمتحو رذملاب دييقتلا ىلع ةلاد بابلا ثيداحأ نأ هد ويو . ادرفنم وأ امومأم

 ( كاش وهو ) نل . ه١ ادعاق حيحصلل ةضيرفلا ةالص وهو هعنم ىلع عامجإلا لد ام الإ « رّئاج كلذ نأ نيبيل

 نایب هىو ‹« سنأ كثب لح لع اذكو « ةمامإلا باوا ىف اوم هيلع مالكلا مدقت دقو « ةباكشلا نم اففخ نيونئلاب

 انثدح ثراولا دبع نع نافع ةباور ىف ( نيصح نب نارمع نع ) هلق ٠ هدعت ىذلا بابلا ىف هب حرص اک عملا وه

 هلق . نارمع رصاع ةديرب نبا نأ ىلع لسيلدلا ةماقإ نابح نبأ فلكت نع ةينغ هيفو 3 ليعامسالا هجرخأ نار



ê١١١١ ٥-۱۱۱۳ ثيدحلا 

 دانسإلا ىف هخيش روصنم نب قمح] نيلاحلا ىلع هب دارملاو « قحإ دازو , ىنممشكلا ةاور ىف ( قحإ انربخأو )

 نم اذكو ؛ اهلبق ىلا نم لزنآ قيرطلا هذهو ؛ ىرونتلا ديعس نب ثراولا دبع وه ( ىبأ تعم ) هلق . هلبق ىنلا

 نوكسإ ( اروسبم ناكو ) هلق . نارمع ىنثدح هلوقب ةديرب نبا حرصت اهنم ديفتسا نكل « ةجردب اهدعب ىتل

 « نونلابو ةدحوملاب لاقي روساب عمج ريساوبلاو « بان دمب هب حرص اک ريساوب هب تناك ىأ ةلمبم اهدعب ةدحوملا

 . داسفلا كلذ ابيف ماد ام ءربلا لبقت ال ةدساف ةحرق نونلاب ىذلاو ةدعقملا طاب ىف مرو ةدحوملاب ىذلا وأ

 ىنعي  عوطتلا ةالص هب دارملا نأ ىلع ثيدحلا اذه تاوأت تنك : ىباطخلا لاق ( ادعاق لجرلا ةالص نع ) هلو

 نع ظفحأ ال نال ‹ دعاقلا لعفي اک عوطتلا ىلصي ال عجطضملا نال « هدسفي « امان ىلص نم » هلوق نكل  رداقلل

 عجطضالل هنم اسايق ابجردأ ةاورلا ضعب نكي مو ةظفللا هذه تح ناف : لاق « كلذ ف صخر هنأ معلا لهأ نم دحأ

 سايقلا فو : لاق . ثيدحلا اذهب زئاج اعجطضم دوعقلا ىلع رداقلل عوطتلاف هتلحار ىلع رفاسملا عوطتي اک دءاقلا ىلع

 ثيدحي دارملا نأ نآلا تيأر دقو : لاق . عاجطضالا فالخ ةالصلا لاكشأ نم لكش دوعقلا نل « رظن مدقتملا

 مئاسقلا رجأ نم فصنلا ىلع دعاقلا رجأ لع « ةقع» عم موةيف لماحتي نأ هنكع ىذلا ضرتفملا ضيرملا نارمع

 ىيدح بابلإ ىف لخدأ ثيح ىراخبلا عيفص هديؤيو ‹ هجتم لمح وهو . ىبهتنا هدوعق زاوج عم مايقلا ىف هل ابيغرت

 كلذ قلتو . ادعاق ىلصملا ماكحأل ةاماش ةمجرتلا نوكت نأ ذا وأ اكو اعطق ضرتفملا ةالص ىف امهو سنأو ةشئاع

 اباق ىلص نمو وه ناكو هأزجأ مايقلا هيلع تشي ناكو ادعاق اضرف ىلص نف « بابلا ىف اهدروأ ىتلا ثيداحألا نم

 رجأ دي رمل لضفأ ناك هيلع قش ولو مايةلا فاكتو روذعملا اذه لماحت ولف « ةشئاعو سأأ ثيدح هيلع لد اک ءاوس

 فصنلا ىلع دعاقلا رجأ نأ حصيف « ةالصلا لصأ ىلع هرجأ ريظن كلذ ىلع هرجأ نوكي نأ عنتتمب الف « مايقلا فلكت

 ريغب مئاقلا رجأ نم فصنلا ىلع هرجأ ناكو هأزجأ مايقلا لع ةردقلا عم ادعاق لفنلا ىلص نمو « مثاقلا رجأ نم

 ىبأ دقف الإو , كاذف ءانررق ام ضرتفملاب دار ناف اعم لفنتملاو ضرتفملا ىف ثيدحلا نإ ىجابلا لوق امأ و . لاكشإ

 ىليعاسإلاو نابعش ناو ىضاقلا ليعامساو نوشجاملا نو ديبع ىفأ نع هريغو نيتلا نبا ىحو . ءابلعلا رثك أ كلذ

 اذإ روذعملا امأو : لاق ىروثلا نع ىذمرتلا هلة اذكو « لفنتملا ىلع نارمع ثيدح اولمح مآ مثريغو ىدوادلاو

 نم داهجلا ىف ىراخبلا هجرخأ ام ىلإ ريشي هل دهشي ام ثيدحلا اذه ىفو : لاق مث . مئاقلا رجأ لمم هلف اسلاج ىلص

 ثيدحلا اذهلو ؛ « مقم حيحص وهو ()لمعي ناکام حلاص هل بتلك ر فاس وأ دبعلا ضرم اذإد هعفر یسوم ىنأ ثيدح

 لوبقو ىلاعت هفا لضف بيلغت ةدعاق كلذ دؤيو . ىلاعت هللا ءاش نا هيلع مالكا ىف اهركذ ىتأيس ةريثك دهاوش

 نأ ةلفاذاأ ةالص ىلع روكذملا ثيدحلا لح ىف نيروكذملا ءامنعتا راصتقا نم مزاي الو . لأ هللاو رذع هل نم رذع

 نبا نع جرج نبا قيرط نم دمحأ دنعف « اهل دهشي ام ثيدحلا ف درو دقو « ىناطخلا اهركذ ىتلا ةروصلا درت ال

 نم نولصي سانلاو دجدملا هي ىنلا لخدف « سانلا ىمخل « ةع ىهو ةنيدملا هلي ىناا مدق » لاق سنأ نع باهش

 دراو وهو رخآ هجو نم هل عباتم قاسنلا دنعو . تاقث هلاجر « مكاقلا ةالص فمن دعاقاا ةالص : لاقف دوعق

 دقف اعجطضم لفنتلا زاوج یاطخلا ین امأو . ىباطخلا هثحم اک هيلع هتقشم عم مايقلا ف : نم ىلع لمحسف روذعملا

 ءاش نإ : لاق ىرصبلا نسحلا ىلإ هدانساب ىذمرتلا هلقن دقف « تب اث فالخلا نكل : دازو كلذ ىلع لاطب نبا هعبت

 )١ ( خلا ناك ام هل بتك د ةخسن ىف : قالوب ةمبط شماه ىف «

 ىرابلا عف « ج 0ع م



 ةالصلا ريصقت باتك - ۱۸ همك

 « ةيعفاشلا نيبجولا دحأو « للا لهأ نم ةعامج هب لاقو . اعجطضمو اسلاجو امئاق عوطتلا ةالص ىلص لجرلا
 ثيدحلا اذهب جتحاو مهنم ىرببالا ايتخا وهو « اضيأ ةيكلاملا دنع اجو ضايع هاكحو ؛ نو رخأتملا هححصو

 . ءاوس كلذ ىف ةأرملاو لجرلا لب « هل موهفم الف بلاغلا جرخع جرخ لجرلا نع نارمع لاؤس : ( هيبنت )
 ثيدمل « امتاق هتالص نع اهرجأ صقني ال !دعاق هتالص ناف ء ب ىنلا همومع نم ىنثتسي ( ادعاق ىلص نمد ) لوق
 اسلاج ىلصي هتدجوف هتيتأف  ةالصلا فصن ىلع ادعاق لجرلا ةالص : لاق ب ىنلا نأ ىنغلب م لاق ورمع نب هللا دبع
 هجرخأ «كشم دحأك تسل ىتكل و « لجأ : لاقف « هتربخأف ؟ هللا دبع اي كلام : لاقف « ىسأر ىلع ید تعضوف
 ىف ةيعفاشلا دع دقو ‹ حيحصلا وهو هباطخ مومع ىف لخاد ملكا نأ ىلع ىنبني اذهو : قاسنلاو دواد وبأو لسم
 ورع نب هللا دسيع ثيدح ىف هللع دق : ادعاق كي هلفنت ىلع مالكلا ىف ضايع لاتو . ةلأسملا هذه رقيب هصئاصخ
 نإ لاق هنأكف ء هل رذع ال نم ىلإ كلذي راشأ هلعلو :لاق . هب صخ ام اذه نوكيف « مكنم دحأك تسل ه هلوقب
 ذخؤيف , دوعقلا ةيفيك نيبي مل : ( ةدئاف ) . لطاب وأ فيعض وهو : لاق لاّتحالا اذه ىوونلا در دقو . رذع وذ
 نمف لضفألا ىف فلتخا دقو « ىطيوبلا ىف ىمفاشلا مالك ةيضق وهو « ىلصملا ءاش ةفص ىأ ىلع هزاوج هقالطإ نم
 نمو ىعفارلا:هحمصو ىزا رصتخم ىف ىففاشلا لوقل قفاوم وهو اشرتفم سحب ليقو < اعب رتم لصي ةثالثلا ةمثآلا
 هيلي ىذلا بابلا ىف « امئان د هلوق ىلع مالكلا ىتأيسو « ثيداحأ اهنم لك ىفو اكروتم لیقو « هعبت

 ءاعولاب دعاقلا ةالص ساپ - ۸

 نأ ةديرب نب هللا دبع نع ”1لا ٌنيسح ان دح لاق ثراولا دبع انن دح لاق رمد وبأ شرج - ١
 ٍلَجرا ةالص نع ب یا تلأَس » لاق نارمع نع : ةع رم وبأ لاقو . روس ًالجر ناكو نیصح نب نار

 فصن لف منان ىلص نمو « ملاقلا رجأ فصن لف ادعاق لص نمو « لضفأ وهف امئاق لص نم : لاقف ٌدعاق وهو
 انه اه امجطضم ىدنع ًامئان : هللا دبع وبأ لاق . « دعاقلا رجأ

 امنإو « ءامبالا ركذ هيف سيلو « اضيأ نيصح نب نا رمع ثيدح هيف دروأ ( ءامالاب دعاقلا ةالص باب ) هڵوق
 ةبج نم ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم : ديشر نبا لاق « دعاقلا رجأ فصأ هلف اتان ىلص نمو ه هلبق ىذلا ىف ام لثم هيف
 زاوج راتخمي ىراخبلا نوكي نأ نكمي من ٠ مذالب كلذ سيلو . ىهتنا ءامإلا ىلإ جاتحا دقف بنج ىلع ىلص نم نأ
 دنع حصالاو . ىنامركدلا حرش هيلعو ةيعفاشلل نيمجولا دحأ وهو « عراشلا نم هيف ليصفتلا كرت هدنتسمو « كلذ
 حوكرلاب نايثإلا نم دب ال لب , امجطضم لفنتلا ذاج نإو ٠ دوجسلاو عوكرلا ءامإلا رداقلل ذوحي ال هنأ نيرخأتملا
 فحم هنأكف « مونلا ركذ الإ ثيدحلا ىف عقي ملو ءاعإلاب مجرت : لاقف ىيعامإلا هضرتعا دقو . ةقيفح د وجسلاو
 . ىنا كلذب مجرت !ذهلف « اموأ ردصم ةدحومي ىنعي ءامياب هنظف مونلا نم لعافلا مسا ىلع نونب نعي « امان ه هلوق
 هللا دبع وبأ لاق : بابلا ثيدح بقع اهريغو ةمرك ةياور ىف عقو دقف « هفمص ىراخبلا نأ هنظ ىف بصي ملو
 هلثم عقو دق ريسفتلا اذهو . كلذب فشوك ىراخبلا نأكف « امجطضم ىأ ىدنع ءامتان » هلوق  ىراخبلا ىعي -
 لاق « ليعامسالا هجرخأ عجطضملا مئانلا : ثراولا دبع لاق ؛ ثردحلا اذه ىف ثراؤلا دبع نع نافع ةءاود ىف
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 « ديشر نبا هاكح اضيأ فيحصتلا ىلع ىليصألا ةياور ىف عقو دقو . ه | بنج ىلع ىأ امان هلوق ىنعم : ليعام الا
 ءاميإلا هل زوحي هنأ ةيكلاملا دنع روهشلل قفاوم اذهو « دوجسلاو عوكرلاب أموأ ادعاق ىلص نم هانعم نأب هبجوو
 ليصالا ةاور ىلعو . ىراخبلا رايتخا نم نيبتي ىذلا وهو « دوجسلاو عوكرلا ىلع ةردقلا عم ادعاق الفن ىلص اذإ
 هفعع ياشلا نأ ىعداو « مئانلا ىلع دعاقلا ةالص لضف ثيدحلا اذه ىلع هتمجرت ىثاسنلا ىلع ركنأو لاطب نبا حرش
 رفغتسي هلعل هنأب كلذ للعو « ةالصلا عطقي نأ مونلا هيلع عقو اذإ ىلصنلل مالا تبث هنآآل رهاظ هيف هطلغو : لاق
 بقعتلا نم مدقت امو . ه ١ دعاقلا رجأ فصن اهلع هل نأ تبي مث ةالصلا عطقب هرمأب فيكف : لاق ‹ هسفن بسيف

 امت]و ٠ فحص ىذلا وه هلمل : لاطب نبا مالك ىكح نأ دعب ىذمرتلا حرش ىف انخيش لاق هيلع دري ليعامسالا ىلع
 انه دارملا كلذ سيل و « ةالصلا عطقب هدجو اذإ ىلصملا سمأ ىذلا قيقحلا مونلا ىلع ءامتاث , هلوق لمح كلذ ىلإ ءأجلا
 ةياورلا نم باوصلاو « مئانلا ىلع دعاقلا ةالض لضف , ىناسنلا مجرت دقو « هريرقت مدقت اک عاجطضالا دارملا اإ
 ىنلاو , فد ىذلا ومف كلذ ريغ لاق نمو « مدقت اك عاجطضالا هب دارملاو مونلا نم لعافلا مسا ىلع نونلاب منان
 بهو ام ىلع دما هللو  ميلع امج وت رسعو ىراخبلا ةمجرت مرغ

 بنج ىلع ىلص ادعاق قلوب مل اذإ بيسي - ۹
 هجو ناك ثيح ىلص ةلبقلا ىلإ "لوحتي نأ ريق مل نإ : ءاطع لاقو

 ديرب نا نع بتا نيسحلا ىنث دح لاق نامہ نب ھا ربإ نع هللا دبع نع نادبع اشو - ۷

 «ًامئأق لص : لاقف ةالصلا نع قم بلا تاسف « ثريساوب ىب تناك» لاق نع لا یضر نصح نب نارمع نع

 « بنج لمف مطتست مل ناف « ادعاقف عطس مل نآف

 ( ردقي مل اذإ ءاطع لاقو ) هلوق . هبنج ىلع ىلص دوعقلا لاح ىف ةالصلا ناسنالا ىأ ( قطي مل اذا باب ) هلق
 هتقباطمو ٠ هانعم ءاطع نع عرج نبا نع قازرلا دبع هلصو رثآلا اذهو « للا ردقي مل نإ ١ ىنيمثكلا ةياور ىف
 نم ىلع ةجح وهو ٠ كرتي الو هنود ضرف ىلإ لقتني ضرف ءادأ نع زجاعلا نأ امهنيب عماجلا نأ ةهج نم ةمجرتلل
 دجوي ال هنأب بقعت و « ةفيئح ىبأ نع ىلازفلا هاكح دقو « ةالصلا هنع طقسن ةالصلا ىف دوعقلا نع زجاعلا نأ معز
 هلم دب الو ىزورملا ديز ىبأ ةباور نم هركذ طقسو « كرابملا نبا وه ( هللا دبع نع ) هلوق : ةيفنحلا بتك ىف

 لاق « هلبق بابلا ف قبس ىذلا معملا ناوكذ نبا وه بتتكملا نيسحلاو « نامهط نب ميهارب] نم عمسي مل نادبع ناف
 نيسح نع امهريغو سنوب نب ىسيعو ةماسأ وأ یورو« مهار الإ نيسح نع اذه ىور ادحأ معن ال : ىذمرتلا
 ىلع درو لاطب نبال اعبت ىبرعلا نبا همبف اک ميهادبإ ةءاور فيعضت كلذ نم ذخؤي الو . ه١ قباسلا ظفللا ىلع

 عجار كلذ نآل « حجرأ مدارا ةءاور نوکتف اهمل اخت هريغ ةياودو لوصالا قفاوت ميهاربإ ةياور نأب ىذمرتلا

 مهفلاخ نم ةياور نأ ىضتقي “ىش ىلع رثك آلا قافتاف الإو > دانسالا ثيح نم ال ىنعملا ثيح نم حيبجرتلا ىلا

 ىذلا مكحلا ريغ كح ىلع ةلمتشم امهنم لكو , ىراخبلا عنص ا ناتحيحص نيتياورلا نأ قحلاو « ةذاش نوكت
 ىب تناك» هلوأ ىف هلوق ليلدب ‹ ضبرملا ةالص نع دارملا ( ةالصلا نع ) هلوق ٠ لعآ هللاو ىرخآلا هيلغ تلمتشا



AAةالصلا ريصقت باتك- م ش  

 : ( هیبت ) . هريغو ىذمرتلا هجرخأ « ضبرملا ةالص نع تلأس , نامبط نب ميهاربإ نع عيكو ةياور ىفو « ريساوب

 ةالصلا ىف مايقلا نم ةعنامب ريساوبلا ةلع تسولف الإو « نارمع اهاتفتسا ايتف باوج ناك مالكلا اذه لعل ىباطخلا لاق

 ناف ) هلق . دعب امف هيلإ جاتحم نأ لاتحال هملعب ملام كح نع لأسي نأ نم عنام الو . ه1 ىذألا نم اهيف ام ىلع

 نع ضايع هاکح دقو « مايقلا ىلع ةردقلا مدع دعب الإ دوعةلا ىلإ ضيرملا لقتني ال لاق نم هب لدتسا ( عطتسن مل

 ىب دارملا نأ ةيعفاشلا دنع فورعملاو « ةقشملا دوجو لب مدعلا طرتشي ال قححإو دحأر كلام نعو ٠ ىعفاشلا

 نمو . ةقشم ىلدأب ىنّدكي الو ‹ كالملا وأ ٠ ضرملا ةدايز فوخ وأ « مايقلاب ةديدشاا ةقشملا دوجو ةعاطتسالا
 ةعاطتسالا مدع ىف دعي لهو ءابيف اما ىلص ول قرغلا فوخو ةئيفسلا بكار قح ىف سأرلا نارود ةديدشلا ةقشملا

 ءزاوجلا حصألا ةيعفاشلل نابجو هبف ؟ ال وأ !دعاق ةالصلا هل زوجتف ودعلا هآرل ام اق ىلص ولو داهجلا ىف انماك ناك نم

 اظالخ لاقتتالا ىف دوعقلاو مايقلا ىف ةءاطتسالا مدع ىواست ىلع هب لدتساو . اردان ارذع هنوكل ©22ىضقي نكل

 هتلان ناف « اماق ىلصي د ظفلب ىقاريطلا دنع سابع نا ثيد> اضيأ روهمجلل لدبو  نيمرحلا مامإك امهنيب قرف نمل

 ( بنج ىلمف ) هلق . قرفي ملو ةقشملا دوجو نيلاحلا ىف ربتعاف . ثيدحلا , امان ىلص ةقشم هتلان ناف , الاجل ةقمشم

 دوعقلا نم لاقنت الا ف روهمجلل ةجح وهو « هبجوب ةلبقلا لق: نميألا هبنج ىلع و ىطقرادلا دنع ىلع ثيدح ىف

 ثيدح ىف عقوو . ةلبقلا ىلإ هيلجر لعجم و هربظ ىلع قاتسي ةيعفاشلا ضعب و ةيفنحلا نعو « بنجلا ىلع ةالصلا ىلإ
 هرج دعب ضيرملا لقتني ال لاق نم هب لدتساو  عاجطضالا ةلاح نع زجعلا دنع نوكت ءاقاتسالا ةلاح نأ "ىلع

 ىلع مث ناسللا ىلع ركذلاو نآرقلا ءارجإ مث فرطلاب ءاءإلا مث سأرلاب ةراشالاك ىرخأ ةلاح ىلإ ءاقلتسالا نع

 ةيعفاشلا ضعب لاقو « ةيعفاشلا ضعب و ةيكلاملاو ةيفنحلا لوق وهو « ثيدحلا ىف ركذي مل كلذ عيج نوكل بلقلا

 امب ىتأيف ام فيلكتلا هنع طقسي ال لقعلا رضاح ناك ثيخ لةعلا لوصح ةالصلا طانم اولعجو روكذملا بيترتلاب
 نأب ىعفارلا هبقعتو « ىلازغلا هب لدتسا اذنكم « متعطتسا ام هنم اوتأف مآب کت مآ اذ مقلب هلوق ليلدب هعيطتسي
 باجأو « ركذ ام رخآ ىلإ هدعب ام اذكو مايقلا ىلع لمتشي ال دوعقلاو ‹ رومأملا هيلع لمتشب اع ناينالاب أ ربخلا

 ام ايتآ نوكي : لوقت انكلو « الثم مايقلا نم هعاطتسا ام تآ دوعقلاب ىنألا نإ لوقن ال انأب حالصلا نبا هنع
 قدالاب ىنأو ىلعالا نع ري اذاف « ضعب نم قدأ اهضعب ةالصلا سنجل عاوتأ تاروكذملا نال « ةالصلا نم هعاطتسا

 لحم وهو ام ةالصلا ةيعورشمل عرف ةالصلا نم تاروكذملا هذه نوك نأب بقعتو . ةالصلا نم عاطتسا امب اينآ ناك

 نأ وهو « عوقولا ىف ريثك ل قنلا ف بيرغ عرف انخويش ضعبل قفتا : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاق : ( ةدئاف ) . عازنلا

 هللا لق ٠ ةالصلاب مرحأ : لوقي ناكدف هنقلي نم ذختي نأ هللا همملأف لعفلا ىلع ردقيو ركذتلا نع ضبرملا زجعي
 قطنلاب هل لوقي ام عيمج لعفي وهو انيقلت كلذ هنقلي « ةالصلا رخآ ىلإ عوكرلل ربك أ هللا لق < ةحتافلا ارقا ربك أ

 هللا هجر ءاعاالاب وأ

 قيام مست « فخ دج وأ حص "مث ادعاق ىلص اذإ تيسسإب - ٠
 ًادعاق نيتمكر و « ااف نیتمکر ىلص ضيرملا ءاش نإ : نسحلا لاقو

 ما ةفأو ٠ ضيرملا رذع نم ىلوأ هرذع نأل « ءاضقلا مدع ليادلا ثيح نم باوصلاو ) ١(

 ىئاسنلا دنع نارمع ثيدح ىف عقو انکو (؟)



 ۸۹ ۱۱۱۹ - ۱۱۱۸ ثيدحلا

 هللا يضر ةشئاع ن £ هيبأ نع ةورع روب ماشه نع للام انّريخأ لاق فسوي ”نب هلا دبع اشو ا ۱11۸

 1 ناكف « نس 9 أ ىتح طق ًادعاق ليلا ةالص لصي هيي لا وسر رن مل امنا ةتيخأ املأ نينمؤل م اع

 « منكَ م ةن نيمبرأ وأ دبا َنيئالث ني وحن أرقف ماق مكر نأ ٌدارأ اذإ ىتح ًادعاف

 [ 4457 ءل)84 0١153 ء 1١48611١9 : ىف هفارطأ - ۱۱۱۸ ثيدحلا ]

 ن ربع ىلوم رضنلا ىبأو دز نب هللا دبع نع للام ان ربخأ لاق فُسوي ن هللا دبع اشر -س- ۹

 لاج ىلصب ناك يي هلا هلوسر نأ اهنع ا ضر نينمؤلا مأ ةشلاع نع م

 جس کر اق وهو امأرق ماقبل نی رأوا ئالت ن و وارق نم قب اذاف « ٌنسلاج وهو أرقي

 € ً”مجطضا هنأ تك نو نب ند 59 تنك ناف ظن الص "يفق اذاف كلذ لثم ةيناملأ ةعكرلا 00

 فنأتسي الی « قب ام متأ د نيمشكلا ةياور ىف ( قب ام مك ةفخ دجو وأ حص مث ادعاق ىلص اذإ باب ) هلق
 ةضيرفلا حتتفا نم : لاق نم ىلع درلا ىلإ ةراشإ ةجرتلا هذه فو 4 هون و مايقلا نم مالا هجولاب انام ہت هيلع ىتدي لب

 نبا ىلع كلذ نخو « نسحلا نب دمع نع ىحم وهو « فانئئتسالا هيلع تجر ماقا قط ل مانعا نع هرعت ١ أدعاق

 ىلص نم ىلع فانئتسالا بجيف ضعت ال ةالصلا نأ ليخت نم لايخ عفر ةمجرتلا هذه ىراخبلا دارأ : لاق ىت>رينملا

 رثآلا اذهو ( امئاق نيتمكر ىلص ) ةضيرفلا ىف ىأ ( ضيرملا ءاش نإ نسحلا لاقو ) هلق ٠ مايقلا عاطتسا مث * ادعت

 مايقلا نال انه ةئيشلل هجو ال هنأب نيتلا نيا هبقعتو « رخآ ظفلب 101011111
 حتنفا نم نأ هدام نأ ربظيو . ه١ ةريثك ةفلكب ىأ « ءاش نإ » هلوقب ديرب ناك نإ الإ ‹ هيلع ردق نمع طقسي ال

 كلذ ىضتقاف « ابفن أتسا ءاش نإو « ىلص ام ىلع ىنبي نأب ءاش نإ امن اق اهمامت] هل ناك مايقلا عاطتسا مث ًادعاق ةالصلا
 ىلصي ناک يلي هنأ هل نيدانساب كلام ةباور نم ةشئاع ثيدح فنصملا دروأ مث . روهجلا لوق وهو ءانبلا زاوج

 لعفي ناك هنأ امهنم ةيناثلا قيرطلا ىف دازو . عكر مث امتاق ةيآ نيعب رأ وأ نيثالث ًأرقف ماق مكرب نأ دارأ اذاف ٠ ادعاق

 ناسف نسأ نأ لعب الإ ادعاق ليلا ةالص لصي ل مب هنأب كلذ دمسقت أمهم لوألا ىو ¢ ةيناثلا ةعكرلا ىف كلذ

 تم : مل» ةشلاع نع ةباس ىبأ نع ناملس ىبأ نب نايثع ةباور ىفو « زبك اذإ تح ظفلب هجولا اذه نم لبآلا ةالص ءانثأ ىف

 لبق ناكاذإ ىتح اسلاج هترحبس ىف ىلصي ل هللا لوسر تيأر ام » ةصفح ثيدح ىفو ؛« اسلاج هتالص رثك أ ناک ىتح

 ليللا ةالضب كلذ ةشئاع تديق : نيتلا نبا لاق « لسم اممجرخأ ثيدحلا «اسلاج هتحبس ىف ىلصي ناكو ماعب هتوم
 ناك هنأ تدافأو < ةالصلا ميدتسيل هسفن ىلع ءاقيإ كلذ لعف امن] هنأ لعتل « نسأ ىتح و اهلوقبو ‹ ةضيرفلا جرختل

 ةشئاغ ثيدحو ‹ ةضيرفلاب قلعتت ةمجرتلا هذه : لاطب نبا لاقو . كلذ نم هقيطي امع ساحب ال ناك هنأو مايقلا ميدي

 موقي مالسلاو ةالصلا هيلغ ناكو مايقلا نم ةعنام ةلع ريغل دوعقلا ةلفانلا ىف زاج امل هنأ هطابنتسا هجوو . ةلفانلاب قاعتي
 نأ ىل ربظي ىذلاو . ه١ ىلوأ مايقلا ىلع ةردقلا مدعب الإ اف دوعقلا زوج ال ىتلا ةضب رفلا تناك عوكرلا لبق اهف



 ةالصلا ريصقت باتك- ۸ ۵۹۰

 هل حابب اک امئاق احتتفا نمل ةلفانلا ةالص ءانثأ ىف دوعقلا زاوج ىلع ةشئاع ثيدح لدو « امئاق اهضعب و ادعاق ةالصلا
 نمل افالخ ةيناثلا ةمكرلا ىف علي هنم كلذ عوقو عم امس الو « نيتلاحلا نيب قرف ال ذإ < موقي مث !دعاق اهحتتفي نأ
 . هلاح هيلا تدأ ام ىلع اهمتأ مايقلا وأ سولجلا عاطتسا مث امجطضم هنالص حتتفا نم نأ ىلع هب لدتساو « كلذ يأ
 ىلع با اغلا ىف قلطت ةيقبلا نآل « رثك أ موقي نأ لبق هؤرقي ناك ىذلا نأ ىلإ ةراشا هيف ( هتءارق نم قب اذاف ) هلوق
 یتآیسو « امئاق عكري نأ اتاق وأ ء ادعاق عكري نأ ادعاق ةلفانلا حتتفا نمل طرتشي ال هنأ ثيدحلا اذه ىفو . لقآلا
 مالكلا ىتأي ( لا رظن هتالص ىضق اذاف ) هلق . دجبتلا باوبأ نم « ليللاب يقلب ىنلا مارق باب » ىف كلذ ف ثحبلا
 ىلاعت هللا ءاش نإ رجفلا ىتمكر ىلع مالكلا ىف عوطتلا باوبأ ىف هيلع

 ةتس اهئم قلعملا « اثيدح نيسمخو نينئا ىلع ةعوفرملا ثيداحالا نم هعم امو ريصقتلا باوبأ تلمتشا : ( ةماع )
 اهحيرخم ىلع لسم هقفاو « ةلوصوم ةيقبلاو نوثالثو نانثا ىضم امو هيف اهنم رركملا  ةلوصوم ةيقبلاو اثيدح رشع
 عما ىف سنأ ثيدحو ؛ ةلبقلا ريغ ىلإ ابك ار عوطتلا ىف رباج ثيدحو « ةكمب ةماقإلا ردق ىف سابع نبأ ثيدح ىوس
 . راثآ ةتس مدعب نف ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثآلا نم هيفو . دعاقلا ةالص ىف نارمع ثيدحو ؛ ءاشعلاو برغملا نيب
 لعأ لاو

 ىناشلا ءرجلا مت

 دجبتلا باتك هلوأو 0 كلاثلا ءرجلا هللا ءاش نإ هيليو



5 
٠ 

 سر
 ىرابلا حتف نمم فاثلا ءزجلا

 ( ةالصاا تيقاوم باتڪ ۔۔ ۹ )
 1۲ — ه١ مقر

 بالا ةحفص
 اهلضفو ةالصلا تيقاوم- + ١

 ( ةالصلا اوميقأو هوقتاو هيلإ نيبيثم ال - ۲ ۷
 ةالصلا ةماقإ ىلع ةعيبلا - م ٠

 ةرافڪ ةالصلا- 4 مب

 اتقول ةالصلا لضف -ه ٩

 ةرافك سلا تاولصلا- + ١إ

 اهتقو نع ةالصلا عييضت - ۷ ۴

 لجو زع هبر ىجاني ىلصملا- م ٤
 رحلا ةدش ىف رېظلاب داربإلا ٥ ٩

 رفسلا ف رهظلاب داربإلا ٠ ٠١
 لاوزلا دنع ربظلا تقو-١١ ١

 رصعلا ىلا ربظلا ريخأت 3" ۴

 رصعلا تقو ٠ ١7#

 رصعلا هتاف نم مل ٠ ١4
 رصعلا كر نم 6 ۴١

 رصعلا ةالص لضف - +7 ١

 بورغلا لبق رصعلا نم ةمكر كردأ نم ٣۷ ١۷-
 برغملا تقو ٠ ١8

 ءاشعلا برغملل لاقي نأ هرك نم و 4ع
 اعساو هآر نمو ةمتعلاو ءاشملا ركذ ". 4

 اورخأت وأ سانلا عمتجا اذا ءاشملا تقو ٤۷ 5١

 ءاشعلا لضف 7 47

 ءاشعلا لبق مونلا نم هركيام 78 ٩
 بلغ” نمل ءاشملا لبق مونلا ٩4 ١4

 ليلا فصن ىلا ءاشعلا تقو 9ه ه١
 رجفلا ةالص لضف 94 ۲

 رجفلا تقو -؟7ب ه۳

 ةحفص

AY 

 بالا

 ةيكرب رجفلا نم كردأ نم ۸
 ةمكر ةالصلا نم كردأ نم -مو

 سمشلا عفت رت ىتح رجفلا دعب ةالصلا م٠.

 سمشلا بورغ لبق ةالصلا ىرحتيال ١
 رجفلاو رصعلا دعب الا ةالصلا هركي مل نم د

 اهوحنو تئاوفلا نم رصعلا دعب ىلصيام +

 مغ موي ىف ةالصلاب ريكحبتلا + ۽
 تقولا باهذ دعب نراذآلا و

 تقولا باهذ دعب ةعامج سانلاب ىلص نم -م<

 ۰ ديعي الو , اهركذ اذإ لصيلف ةالض یمن نم ۷

 ۰ ةالصلا كلت الإ
 ىلوألاف ىلوآلا تاولصلا ءاضق مل

 ءاشعلا دعب رمسلا نم هركيام مو
 ءاشعلا دعب ريخلاو هقفلا ىف رمسلا -< ٠

 لهآلاو فيضلا عم رمسلا 4١-
 4 ناذاآلا بانک 3 ٠

AMNe — 1۳ 

 نراذألا مدا أ

 ٠ یثم ىنثم ناذآلا - ؟
 ةالصلا تماق دق هلوق الإ ةدحاو ةماقالا - م

 نيذأتلا لضف ۽

 ءادنلاب توصلا عقر - 1

 انا قم: نادا نقم امك د
 ىدانملا حمس اذا لرش - ال

 ءادنلا دنع ءاعدلا - مب

 ناذآلا ىف ماهتسالا  ه
 ناذآلا ىف مالكلا ٠

 هرخ نم هل ناكاذإ یعالا ناذأ ١١-



045 
 بابا

 رجفلا دعب ناذآلا ٢
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 تفس وأ سمشلا تفك لوقب له - ه هجم الا ميسا ق ءاقيتعالا تدق فيو
 فوسكلاب هدابع هقا فوخم موب هلوق - + ٠٠٠ | ةلبفلا لبقتسم ريغ ةعمجلا ةبطخ ىف ءاقستسالا - ۷ 6.
 فوسكلا ىف ربقلا باذع نم ذوعتلا - ب هم ريذملا ىلع ءاقستسالا - ۸ ۰۸

 فوسكلا ىف دوجسلا لوط - ۸ ه+وب ءاقبستسالا ىف ةعمجلا ةالصب تكا نم - ٩ ه.م
 ءااج



 ةعاج فوسكلا ةالص - ٩
 فوکبلا ىف لاجرلا عم ءاسنلا ةالص ١ ١

 سمشلا فو كص ىف ةقاتعلا بحأ نم ١١-
 دجسملا ىف فوسكللا ةالص ٢
 هتايحل الو دحأ تومل سمشلا فسكت ال ۳

 فوسكلا ىف ركذلا 4
 فوكلا ىف ءامالا 6

 دعب امأ فوسكلا ةيطخ ىف مامالا لوق ٠١-
 رمقلا فوسكح ىف ةالصلا ٠۷

 لوطأ فوسكلا ىف لالا ةعكحرلا 4
 فوكلا ىف ةءارقلاب ربجلا 19
 ( دآرقلا دوج باتك - ۱۷ إ)

 ۱۰۷۹ سلب مقر

 هننسو نآرقلا دوجس ىف ءاجام ۔ ١

 ةدجسلا لب زت ةدجس - ۲

 ص دج - ۲
 . مجنلا ةدجس - ؛

 نيكرشملا عم نيدلسملا دوجس - ه
 دجسي ملو ةدجسلا أرق نم - ١
 تقشنا ءامسلا اذا ةدجس ٠

 ”ىراقلا دوجسل دجس نم - ۸
 ةدجسلا مامالا أرق اذا سانلا ماحدزا ٩

 دوجسلا بجوب مل لجو زع هللا نأ ىأر نم ٠-

 اب دجمف ةالصلا ىف ةدجسلا أرق نم ١١-

 ةحفص

0% 

 طل د

 بالا
 ماحزلا نم دوجسلا امضوم دمي مل نم -
 ( ةالصلا ريصقت باتڪڪ - ۱۸ )

 ۱۱99 < \ A‘ مقر

 رصقب ىح قب کو ريصقتلا ىف ءاجام - ١
 یم ةالصلا ۲

 هتجح ىف لب ینا مافأ ک - ؟
 ةالصلا رصقي مك ىف - 4

 همضو#م نم جرخ اذإ رصقي - ه

 رفسلا ىف اثالث برغملا ىلصي - ٠

 هن ت«بجوت اميحو باودلا ىلع عوطتلا ةالص ٠
 . ةبادلا ىلع ءاعالا - ۸

 ةيوتكسلل لر - ٩
 راخا ىلع عوطتلا ةالص ٠

 | ارليقو ةالصلا ربد رفسلا ىف عوطتي مل نم ١
 اهليقو ةالصلا ربد ريغ ىف رفسلا ىف عوطت نم ١۲
 ءاشعلاو برخملا نيب رفسلا ىف عمجا ١

 ءاشملا برغم ا نيب عمج اذا يقي وأ نذؤي له ١- ۽

 نأ لبق لحرا اذا رصعلا ىلا ربظلا رخؤي ٠٠
 سمشلا غزت
 رهظلا لص سمشلا تغاز ام دعب لحترا اذإ ١١

 بكر مث
 دعاقلا ةالص ١

 ءاميالاب دعاقلا ةالص ۸ ١-
 بنج ىلع ىلص ًادعاق قاعي ىل اذإ ٠۹
 قيام مم ةفخ دجو وأ حص مث آدعاق ىلص اذإ ٠


